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Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 27 februari 1996, nr. MC96.514,
missie met betrekking

tot het plaatsen op de gemeentelijke

van de Monumentencom-

monumentenl ijst van het object

Walestraat 24, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s)
eigendom is van mevrouw ______________________

459, welk object
_.is gebleken dat

het object cultuurh istorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde

redengevende

beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden
opgenomen

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

1]

het een achttiende -eeuws

en Jongere Bouwkunst",

zoals

van 31 januari 1994 " Gouda, stad vol cultuurhistorische
winkel/woonhuis

betreft

met een gepleisterde

voor - en

zijgevel;
2]

de gevelindeling evenwichtig

3]

de deta illeringen nog grotendee ls intact zijn;

is;

4]

de gevels zich goed voegen in de straatwanden;

5]

het pand markant is gelegen op de hoek van de Walestraat en de Tu instraat;

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan

Baanstraat e.o.;

de grond waarop het object staat de best emming Wonen - en

Centrumdoeleinde n I heeft;
dat het object in gebruik is als winkel/won ing;
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 t ot dit besluit;
dat plaatsing op de monumentenlijst

niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat wij zigi ngen worden getoetst aan het restauratiebe leid zoals beschreven in
hoofdstuk

4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota;

- 2-

dat bij restauratie

van monumentale

onderdelen de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

toepassing is;
dat overigens

bij toepassing

van deze verorden ing rekening is gehouden met de gebruiksmo -

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN :

1.

over te gaan tot plaatsing van het object Walestraat 24, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie C, nummer(s) 459, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

11.

Gez.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,

2 6 MA~RT
1996

/
e) ter
~~r;:;:lris/

(

~

wethouders voornoemd,
'---..
de buraemeester.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.4053, van

, 6 MA~Rî
1996
42.6

Monumentnummer: 4'2=5
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT.

Walestraat 24
Achttiend -eeuws winkel/woonhuis b staande uit een begane grond, een zolderverdieping en een zolder. Het pand is gelegen op de hoek van de Walestraat en de Tuinstraat
en bezit twee gestucte gevels met schijnvoegen en -strekken. Het zadeldak is gedekt met
rode Hollandse pannen. Tegen de achterzijde van het pand staat een niet monumentale
aanbouw.
Voorgevel
De voorgevel is een klokgevel en is op de begane grond in het midden voorzien van een
kozijn met deur en bovenlicht. Aan weerszijden van dat kozijn is ten schuifvenster
aangebracht. De bovenramen van de vensters van de begane grond bevatten glas-inlood. De zolderverdieping is voorzien van twee T-vensters en de zolder van een smal
venster met draairaam. De topgevel is afgezet met een gestucte band en bezit twee
schouderstukken. De kroonlijst is verdwenen.

KADASTRALE TENAAMSTELLING

Eigenaar( s):
mevrou
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

1

KADASTRALE AANDUIDING

Gemeente: Gouda
Sectie: C
Nummer(s): 459

,.

Vervolg omschrijving Walestraat 24
Zijgevel
De zijgevel is links en rechts voorzien van een schuifvenster. Tussen deze vensters,
links van het midden is een T-venster geplaatst. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op gedecoreerde stalen steunen. In het dakvlak bevindt zich een
klein dakraam en twee bakstenen schoorstenen.
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