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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G 0 U D A ;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 april 1989, no. 89103, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
Monumentenlijst van het pand Fluwelensingel 90, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie A, no. 5521, welk pand eigendom is van dhr./mevr. A.L.M.
van Kouwen, Fluwelensingel 90, 2806 CG Gouda, is gebleken, dat het hier een
pand betreft van belang vanwege zijn stedebouwkundig-architectonische aspecten
zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de
Monumentencommissie uitgebrachte advies dat het pand ligt in het gebied van het
bestemmingsplan Kort Haarlem e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming
woondoeleinden aaneengesloten/gestapelde woningen heeft;

dat het pand in gebruik is als woning;
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: 0 6 JUNI 198ÿ
I.

over te gaan tot plaatsing van het object Fluwelensingel 90, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie A, no. 5521, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van Gouda0 ÿì JUN! 19ÿ. 68z0
Plaatselijke aanduiding: Gouda

Lijst als bedoelÿTn artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening,

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Fluwelensingel 90
Een herenhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw in traditionele vormgeving
bestaande uit een begane grond en een verdieping, dat gedekt wordt door een
schilddak met hollandse zwarte pannen.
De voorgevel, een wit gepleisterde lijstgevel, is vier vensters breed en asymmetrisch van opzet, die tot uitdrukking komt door een verschil in detaillering. In vergelijking tot het één venster brede linkerdeel, heeft het rechterdeel, dat drie vensters breed is, kleiner imitatieblokwerk, smallere vensters en decoratie boven de vensters.
Op de begane grond bevinden zich rechts twee vensters met schuiframen en links
hiervan een deur met bovenlicht. De ingang wordt benadrukt door een klein balkon met een houten balustrade. Deze is te bereiken via twee vensters met Tschuiframen.

Zowel de balkondeuren als de vensters hebben aan de bovenkant een omlijsting,
die rust op een console in gotische trant.
Van het linker deel is het venster op de begane grond een schuifraam en dat
op de verdieping een zesdelig schuifraam. De gehele gevel wordt beëindigd door
een kroonlijst, waarbij het friesgedeelte vier rechthoekige verdiepte velden

heeft. Bij de middelste twee hebben deze op hun beurt twee dichtgezette klein6
verdiept liggende vensters.
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