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BURGEM
EESTEREN WETHOUDERS
VANGOUD A;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 april 1989, no. 89105, van de
Monumentencommissiemet betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
Monumen
tenl ijst van het pand Dubbele Buurt 4/6, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie C, no. 200, welk pand eigendom is van____________
_
is gebleken, dat het hier een pand
betreft van belang vanwege zijn stedebouwkundig- architectonische aspecten zoals
weergegeven op de bijgevoegd e Monumentenlijst, alsmede het door de
Monumentencommissieuitgebrachte advies;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming
Wonenen Centrumdoeleinden II heeft;
dat het pand in gebruik is als bedrijfspand;
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 een 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 object Dubbele Buurt 4/6, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie C, no. 200, op de lijst als bedoeld in artikel
3, eerste lid van de Monum
e ntenverord ening;

Behoort bij besluit burqemeester en wethouders van GoudaÜS lllll.ll 1~%) 6868
Plaatselijke aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
1
van de Monumentenverordenina.
OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Dubbele Buurt 4/6
Een winkel met bovenwoning, waarvan de bouwmassanog uit de 17de eeuw stamt.
Zij bestaat ui_t een kelder, een begane grond en twee verdiepingen, die wordt
gedekt door tot manardedak ingekort schilddak met rode hollandse pannen. De
op vlucht gebouwde voorgevel is een lijstgevel, die in de 19de eeuw is gepleisterd met voegen ter imitatie van natuursteenblokken.
De winkelpui op de begane grond bestaat uit twee deuren met rechts daarvan
boven de plint een etalageraam. De deuren hebben ieder een bovenlicht, terwijl boven het etalageraam twee verticale roeden zijn aangebracht.
Zowel op de eerste als op de tweede verdieping zijn twee vensters symmetrisch
boven elkaar in de gevel geplaatst. De vensters op de eerste verdieping hebber
schuiframen met glas-in-lood bovenlicht in Art-Decostijl, terwijl die op de
tweede zijn voorzien van openslaande ramen. Alle vensters hebben geprofileerdE
gepleisterde onderdorpels.
De gevel wordt beëindigd door een kroonlijst. In het midden van de kap is een
houten dakkapel met openslaande ramen aangebracht.
De op vlucht gebouwde achtergevel is een lijstgevel,
die bestaat uit een kelder en twee verdiepingen, waarbij de kelder op grachtniveau ligt. De gevel is
in een lichte lila tint gepleisterd met voegen die een imitatieblokverband
suggereren.
De geveluiteinden zijn op kelderniveau overkragend en dragen een stalen latei,
waarop de achtergevel rust. De rechter overkraging is gedeeltelijk afgekapt.
Links bevindt zich de toegangsdeur vanaf het water. Rechts hiervan wordt de
gevel door vier houten tussendammen in drie vakken verdeeld. In de twee linker vakken is een venster met een raam geplaatst. Het rechter vak is blind.
Op de begane grond zijn rechts twee vensters met T-schuiframen en links een
klein venster met een openslaand raam geplaatst. Eerstgenoemde vensters hebben
gepleisterde ontlastingsbogen en ter hoogte van de beneden- en bovendorpels
gepleisterde banden, die waarschijnlijk deel uitmaken van de oorspronkelijke
gevelindeling.
Op de eerste verdieping zijn twee vensters met kalf en openslaande ramen symmetrisch in de gevel geplaatst. Ook hier zijn de gepleisterde ontlastingsboger
en gepleisterde banden zichtbaar.
Op de tweede verdieping is in het midden van de gevel een klein venster met
openslaande ramen symmetrisch in de gevel geplaatst. De gevel wordt beëindigd
door een kroonlijst.
In het midden van het dakvlak is een houten dakkapel met
openslaande ramen aangebracht.
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beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer

onderwerp

540132

correctie beperking gemeentelijk monument

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-bes luit nr. 6868 d.d. 6 juni 1989 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens:
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

37
Dubbele Buurt 4-6
gemeente Gouda GDA 01 C 200

De in dit besluit opgenomen kadastrale percee lsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden :
Het perceel GDA01 C 200 was ten tijde van de aanwijzing als gemeentelijk monument reeds gesplitst in
appartementen met de aand uiding GDA01 C 3996 A01 en GDA0 1 C 3996 A02 . Het genoemde grondperceel
is onlosmakelijk verbonden met de appartementsaanduidingen . Deze perceelnummers zijn niet genoemd in
het besluit.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beper king Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de
percelen
gemeen te Gouda , GDA 01 C 200, 3996 A01en 3996 A02, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven .,

Afgegeven d.d. 5 augustus 2008 .
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MONUMENTENTEKENING
dienst:
Ruimte l ij ke Ontw ikkeling
en Beheer

sc haal:

Adres

1:250

Dubbele Buurt 4 en 6

afde li ng:
Beheor Openbare Ruimte
Goo • lnf ormatio

bozoekad,es:

Antwe rpseweg 5

-

formaat:

A4
Kadas traal bekend
Sectie
C
Nummer(s) 200 en 3996 A1 en A2

2803 PS Gouda
postadres:
postb us. 1086
2800 BB Goud3
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