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Voor eensluidend afscl1rit: 

Datum: - 1 JUN,,ïW 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA; 

Paraaf: 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 4 december 1995, nr. MC95.655, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object Raam 

93, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 24 7, welk object eigendom is van 

-------------------------------------- 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 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis met gevels uit de negentiende eeuw; 

2] de indeling van beide gevels evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4) de gevels zich goed voegen in de straatwanden 

5] het pand een oudere, waarschijnlijk achttiende-eeuwse kern, bezit; 

6] het pand gelegen is op de hoek van de Raam en de Lange Willemsteeg en samen met 

het vergelijkbaar vormgegeven pand Raam 91 de hoeken van die steeg markeren; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsp lan Binnenstad West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar niet verschene n is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt te gen het 

voornemen tot di t besluit; 

dat plaatsing op de monumenten lijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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dat wijzigingen worden getoetst aan het restau ratiebele id zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieve rordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo 

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Raam 93, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer(s) 247, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. - GOUDA, - 9 JAN. 1996 
f~~emeJste/ien wethouders voornoemd, 
'de secre f ari.s. l de buraemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.95.32803 , van .- 9 JAN. 1~9R1 

Monumentnummer: 406 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Raam 93 
Woonhuis met negentiende-eeuwse gevels en een waarschijnlijk uit de achttiende eeuw 
daterende kern, op de hoek van de Raam en de Lange Willemsteeg. Het pand bestaat uit 
een begane grond, een verdieping en een zolder en het bezit gestucte gevels. De 
voorgevel is van schijnvoegen voorzien. Het zadeldak met voorschild is gedekt met rode 
Hollandse pannen. Vanaf de straat is zichtbaar dat in het rechter dakvlak recentelijk een 
lange dakkapel met plat dak en drie openingen is geplaatst. 

Gevel Raam 
De pui bezit in het midden een kozijn met deur, geprofileerd kalf en gedeeld bovenlicht. 
Het kozijn wordt geflankeerd door twee schuifvensters waarvan de onderramen een zes
en de bovenramen een drieruits roedenverdeling hebben. De pui is aan de bovenzijde 
afgesloten door een geprofileerde puibalk. De verdieping is voorzien van twee schuif
vensters waarvan de onderramen e n vi r- en de bovenram en n tweeruits roedenverde~ 
ling hebben. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. In het 
dakvlak boven de voorgevel staat een dakkapel met een plat dak en een draairaam met 
een vierruits roedenverdeling. 
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vervolg omschrijving Raam 93 

Gevel Lange Willernsteeg 
Tegen de begane grond staat aan de achterzijde een eenlaags aanbouw met plat dak 
waarvan de zijgevel in het verlengde van de zijgevel van het hoofdpand ligt. In de 

· zijgeve l van de aanbouw bevindt zich een schuifvenster. In de zijgevel van het hoofd
pand bevindt zich op begane grondniveau links een kozijn met deur en bovenlicht en 
rechts een schuifvenster. De verdieping bevat links een schuifvenster. Alle schuifven 
sters in deze zijgevel hebben een onderraam met vierruits en een bovenraam met 
tweeruits roedenverde]ing. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot. 
In de gevel zijn meerdere ankers zichtbaar. 

Achtergevel 
In de achtergevel is op zolderniveau een venster met een draairaam met vierruits 
roedenverdeling zichtbaar. Ook in deze gevel zijn meerdere ankers zichtbaar. 


