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Sector Stadsontwikke ling , afd.: S.V.M.
Nr.: 95 .3452
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U DA ;
Overwegende,
dat uit de inho ud van de brief van 24 januari 1995, nr. MC95.529, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object
Lange Groenendaal 64, kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie B, nummer(s) 3308 A2,
welk object eigendom is van ~;----:---:--"".""""----:--;----:---:-:----:----:-------:--~~----,J
.._ _________
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",
zoals
opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische
kwal iteite n" als volgt gewaardeerd is:
1)
het een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis
uit het laatste kwart van de
negentiende eeuw;
2)
de gevelindeling evenwichtig is;
3)
de authentieke winkelpui behouden is gebleven;
4)
alle detailleringen nog intact zijn;
5]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan
Centrum doeleinden heeft;

Binnenstad-west;

de grond waarop het object staat de bestemming Wonen - en

dat het object in gebruik is als winkel met bovenwon ing;
dat de bouwkundige

toestand van het object mat ig is;

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting
voornemen tot dit beslu it;

en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het

dat plaatsing op de monumentenl ijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering
object en aanpassing aan een doelmatig gebru ik niet mogelijk zouden zijn;
dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid
hoofdstuk 4.4 .1 van bovengenoemde Monumentennota;
dat bij restauratie
toepassing is;

van monumentale

zoals beschreven in

onderdelen de Subsidieverordening

dat overigens bij toepassing van deze verordening
gelijkheid van het monumen t;

van het

Stadsvernieuwing

van

rekening is gehouden met de gebruiksmo-

Gelet op de Monumentenverorden ing;
BESLUITEN:

1.
11.
Gez.

over te gaan tot plaatsing van het object Lange Groenendaal 64, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3308 A2, op de lij st als bedoeld in artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;
vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

--1'1 APlt19·95
en wetho uders voorno emd,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 95.3452, van

.J•1 ~PR,1995

Monumentnummer: 370
Plaatselijk e aanduiding: Gouda
OMSCHRINING

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid I
van de -Monumentenverordening.
VAN HET MONUMENT.

Lange Groenendaal 64
Winkel/woonhui s uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een
begane grond en een verdieping. Het pand is voorzien van een bakstenen lijstgevel en
een zadeldak met rode Hollandse pannen.
De pui dateert van rond 1900 en bestaat uit een gekoppeld kozijn dat aan beide zijden is
afgezet met gedecoreerde pilasters. In het midden bevindt zich een nieuwe hardglazen
deur met dichtgezet bovenlicht. Aan weerszijden van de deur bevinden zich gedecoreerde pilasters en, boven gedecoreerde hardstenen borstweringen, etalageramen met
bovenlichten. De drie bovenlichten zijn alle aan de bovenzijde getoogd. De pui is aan de
bovenzijde afgesloten door een puibalk .
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters waarvan de bovenramen zijn gevuld
met glas-in-lood. Boven de vensters zijn strekken gemetseld. De gevel is aan de
bovenzijde afgesloten door een kroonlijst.

KADASTRALE TENAAMSTELLING

Eigenaar(s):
lr--~-----------Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

-

KADASTRALE AANDUIDING

Gemeente: Gouda
Sectie: B
Nummer(s): 3308 A2

■
beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebes/u it
div-nummer 505598
onderwerp

correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 95.3452 d.d. 11 april 1995 is de publiekrechtel ijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

370
LangeGroenendaal64
gemeente Gouda GDA 01 B 3308 A2

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden :
Het perceelsnummer B 3308 A2 heeft nooit bestaan . Bij aanwijzing als gemeentelijke monument is de juiste
perceelsaanduiding GDA 01 B 3602 gedeeltelijk , met de appartementsrechten B 3608 A1 gedeeltelijk en B
3608 A3 gedeeltelijk .
Het juiste adres van het monument luidt Lange Groenendaal 64/Looierspoort 1.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking 'gemeentelijk monument'met betrekking tot het monument
Lange Groenendaal 64/Looierspoort 1 te worden gevestigd op het perceel GDA 01 B 3602 gedeeltelijk en op
de appartementsrechten B 3608 A1 gedeeltelijk en B 3608 A3 gedeeltelijk , zoals aangegeven op
bijgevoegde kaart.

Afgegeven d.d. 2 oktober 2009.

Hoogachtend ,
Burgemees ter en wethouders van Gouda,
namens dezen,
l
Het hoofd van de afdelinçi Gebied_sontwikkeling,

gemeente
gouda

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na de dag van verzending/uitreiking van dit bes luit een bezwaarschrift indienen bij het College van
burgemeester en wethouders van Gouda .
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werk ing van dit besluit niet op.
Het bezwaarschr ift moet tenminste uw naam en adres bevatten , de datum , een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorz ien zijn van uw handteken ing.
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk
telefoonnummer u bereikbaar bent.
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van
burgemeester en wethouders, Centraal Jurid ische
Afdeling , Postbus 1086, 2800 88 te Gouda.
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gew.

gew.
gew,
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datum

omschrijving

5-10 -2009

get.

gez.

MONUMENTENTEKENING
dienst:
Ruim telijke Ontw ikkelin g

en Beheer

Adres

Lange Groenendaal 64

formaat :

afdeling:
BeheerOpenbare Rulmto
Geo - Informatie

bezoekadres:
Anlwerpsewag 5

2803 PB Gouda
postadres :
postbu s 1086

2800 BB Goudai

schaal :
1:200
A4

Kadastraal bekend
Sectie
B
Nummer(s) 3602 gedeeltelijk
Nummer(s) en 3608 A1 en A3 beide gedeeltelijk

&
N

mo numenlnumme r

