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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;
Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 24 januari 1995, nr. MC95.522,523, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Lange Groenendaal 32-34-36, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3046, 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-panden en Jongere Bouwkunst'1, zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad
vol èultuurhistoris .che kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is:
1]
het een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis uit het midden van de
negentiende eeuw;
2]
de gevelindeling, met uitzondering van de pui, evenwichtig is;
3]
de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog grotendeels intact zijn;
4]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-west; ·
/"

'

·

dat vofgens dit bestemmingsplan de grond waarop het 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 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
vàn het objèct en aanpassing aan een do~lm_atig 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 Groenendaal 32-34-36,
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nurnmer(s) 3046, op de lijst
als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

Gez.

G~

_ ;-

7 MAART
1995

B rgeme steil en wethouders voornoemd,
de ecre js(\______ de hur!lemeester .

r

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 95.2695, van ;-

? MA~RT
1995

Monumentnummer: 364
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRINING VAN HET MONillv1ENT.

Lange Groenendaal 32-34-36
Winkel/woonhuis uit het midden van de negentiende eeuw bestaande uit een begane
grond en een verdieping. Het pand is voorzien van een gepleisterde lijstgevel en een plat
dak. De begane grond bezit een pui in oud-Hollandse trant uit de jaren vijftig. Ze bestaat
uit een gekoppeld kozijn met in het midden een deur die wordt geflankeerd door , twee
zijlichten gevuld met glas-in-lood, wandzuiltjes en, boven borstweringen , twee etalagerniten met elk een zestienrnits roedenverdeling. Boven de openingen zijn, over de
breedte van de pui , drie bovenlichten met glas-in-lood geplaatst. De pui wordt aan de
bovenzijde afgesloten door een puibalk.
De verdieping is aan beide zijden afgezet met pilasters die zijn verrijkt met een verdiept
veld. De verdieping bezit twee schuifvensters met afgeronde bovenhoeken waarvan de
bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. De vensters zijn omgeven door een geprofileerde lijst met in het midden bovenaan een akroterie.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel dat wordt gedragen door
eenvoudige kapitelen boven de pilasters van de eerste verdieping.
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memo
Op 7 maart 1995 is het object Lange Groenendaal 32-34-36 door het college aangewezen als gemeentelijk
monument.
Bij controle van de monumentenadministratie bleek dat de beschrijving van dit object (die als bijlage bij het
BenW-besluit was gevoegd) niet volledig is opgenomen .
Hierbij sluit ik een aangepaste beschrijving in, met het verzoel< deze aan het dossier van Lange
Groenendaal 32-34-36 toe te voegen .

-

Vriendelijke groet,

cc. afd . BWT ,

gemeente
gouda
Docume nt5

bijlage

behoort bij besluit van burgemeester en wethouders,
nummer 95.2695, van 7 maart 1995

lij~t als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de monumentenverordening

monumentnummer 364
plaatselijke aanduiding: Gouda
Lange Groenendaal 32-34-36

omschrijving van het monument
nr. 32
Winkel/woonhuisuit het midden van de negentiendeeeuw bestaandeuit een beganegrond en een verdieping.
Het pand is voorzienvan een gepleisterdelijstgevelen een plat dak.
De beganegrond bezit een pui in oud-Hollandsetrant uit de jaren vijftig. Ze bestaatuit een gekoppeldkozijn
met in het midden een deur die wordt geflankeerddoor, twee zijlichtengevuld met glas-in-lood, wandzuiltjes
en, boven borstweringen, twee etalageruitenmet elk een zestienruitsroedenverdeling. Bovende openingen
zijn, over de breedtevan de pui, drie bovenlichtenmet glas-in-lood geplaatst.De pui wordt aan de bovenzijde
afgeslotendoor een puibalk.
De verdiepingis aan beide zijden afgezet met pilastersdie zijn verrijkt met een verdieptveld. De verdieping
bezit twee schuifvenstersmet afgerondebovenhoekenwaarvan de bovenramenzijn gevuld met glas-in-lood.
De vensterszijn omgeven door een geprofileerdelijst met in het midden bovenaaneen akroterie.
De gevel is aan de bovenzijdeafgeslotendoor een hoofdgesteldat wordt gedragendoor eenvoudigekapitelen
boven de pilastersvan de eerste verdieping.

nr. 34-36

Winkel/woonhuisuit het midden van de negentiendeeeuw bestaandeuit een begane grond en een zolder. Het
pand is voorzienvan een gepleisterdelijstgevelen een zadeldakmet rode Hollandsepannen.
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vervo lg van de omsch rij ving Lange Groenendaal 32-34-36

De beganegrond beziteen pui uit de jaren vijftig. Ze bestaat uit een gekoppeldkozijn met in het midden,boven
een borstwering, een brede etalageruit,die wordt geflankeerddoor twee deuren.Bovende openingenzijn,
verdeeldover de breedtevan de pui, zes bovenlichten met elk twee horizontaleroedengeplaatst De pui wordt
aan de bovenzijdeafgeslotendoor een puibalk.
De verdiepingis aan beide zijden afgezetmet pilastersdie zijn verrijkt met een verdieptveld. De verdieping
bezit twee T-venstersmet afgerondebovenhoeken. De vensterszijn omgevendoor een geprofileerdelijst met
in het midden bovenaaneen akroterie.
De gevel is aan de bovenz ijde afgesloten door een ho ofdgestel dat wordt gedragen door eenvou dige
kapitelen boven de pilasters van de eerste verd iep ing.
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