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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG o ·u o ·A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 21 mei 1996, nr. MC95.557 en 558, van de 

. Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemè-entelijke" monumenteniijst 

van het object Groeneweg 91 / Doelenstraat 1-1 a, kadastraal bekend gemeente · Gouda, ·sectie C, 
nummer(s) 3254,3255,4076 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 ~~ - ✓. Pr::rnere Bouwkunst", zoals 
"öpgenomeii in d"è Monum~ 'ntennótà --~a-,, ·31 já'n"uári 1994 "Gouda, . stad vol cultuurhistor ische 

l<~aliteiten" als volgt gewaardeerd lS': 
11 het een van het einde van ·de 'negentiende eéuw daterend omgebouwd winkel/woonhuis 

is met een authentieke winkelpui; 

21 de gevelindeling van beide··panêién evènw,chtig is"; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

41 de geve ls zich goed voegen in de respectievelijke straatwand; 

5) 

_6] 

~~,;r;i~ge;nti~_n,de-~euwse wink _elpui _nog geheel intact is en hetzelfde is vormgegeven ~Is 
è{i~-~'an idê 'cijerzi}de van de_ Doei1;mstraat op de andere hoek; . 

de sporen van een oudere kern en _een oudere voorgevel in Doelenstraat 1 A n~g góed 
! h • f • l • • !" J • • 

zichtbaar zifn; · · 
' ':. . \ 

7] het markant gelegen is op de h·oek van de Doelenstraat en de Groeneweg; 
·' . 

dat het object _ligt _i!) ~f!t_ gebied vari Q~1 l;>èst:mm_ing_splan Baanstraat e.o.; 

dàt volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen - en 

Centrum Doeleinden I heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar van het object Groeneweg 91 gehoord is en met hem is afgesproken dat t:iiJ voör .. _.-,_·. 

4 juni 1996 te kennen zal geven of- hij instemt met het voornemen tot dit bësluit; 

dat de eigenaar niet gereageerd heeft; 

. .. ·-. : . . 
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dat de overige eige_naren niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen bezwaar hebben 

gemaakt tegen het voornemen tot 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 wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; .-

dat bij restauratie van monumen ta le onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwi _ng van 

toepassing is; 

.. 
dat . ov_erigens bij toepas~i .ng van deze verordening rekening is gehouden met de gebr .uik~mo -

gel_ij~h~id ._van het monument; ( 

G.elet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

··-.: . . \ 

1. over te gaan tot plaatsing v~n het object ~roenéweg 91 / Doelet_1straat 1-1 ~' kadast .raal 
•• • •• • , '. 1 • • :· f,. , . • " 

bekend gemeente Gquda, sectie C, nummer(s) 3254, _3255,4076 op _qe lijst als b~doeld ... ·• . . . -

in _artikel 3, eerste pd van de Mon~menteriy~rprdening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengeve_n~e besçhrijy _i_ng . 
• • • •1 • J-•· • 
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Gez. ... GOUDA, .. 

- !"---2' JU L1 1996 
. ·.- .- ,··· .. · 
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ster en wethouders _v_qornoemd, 
- de burgemeester, 

. . . ' 

. : .. • • L 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.12798, van t_..., 2 JULI ·1996 
Monumentnummer: 430 

Plaatselijke aanduiding: Gouda lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Groeneweg 91 / Doelenstraat 1-1 a 
Winkel/woonhuis van rond 1900 op de hoek van de Groeneweg en de Doelenstraat, bestaande uit 
een begane grond, een verdieping en een zolder. Het pand is voorzien van bakstenen gevels en een 
plat dak met dakschilden, gedekt met rode tuile -du-Nordpannen. 

Gevel Groeneweg 
De begane grond bezit links twee schuifvensters waarvan de onderramen zijn gedeeld en de 
bovenramen een achtruits roedenverdeling hebben. Rechts bevindt zich een winkelpui (die overigens 
dezelfde vormgeving bezit als die aan de overzijde op de hoek Tuinstraat/ Doelenstraat 2). Het pand 
heeft een afgeschuinde hoek met daarin een kozijn met deur en bovenlicht. In de gevel aan de 
Groeneweg bevindt zich, boven een lage borstwering, een ruit met rechts een zijraam. De ruit is 
tussen twee aan de boven- en onderzijde gedecoreerde gestucte penanten geplaatst . De verdieping 
bevat drie schuifvensters waarvan de onderramen zijn gedeeld en de bovenramen een achtruits 
roedenverdeling hebben. De bovenramen zijn alle gevuld met geel glas. Op de afgeschuinde hoek 
bevindt zich een kozijn met deur en bovenlicht en een driezijdig balkon en een eenvoudige houten 
balustrade. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op klossen. 
Boven alle schuifvensters in de gevel is staand metselwerk aangebracht. 
In het dakschild boven deze gevel bevindt zich een eenvoudige dakkapel met plat dak en klepraam. 

Eigenaar(s): 1 

■ 
Recht van erfpacht : 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 3254, 3255 en 4076 
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Vervolg omschrijving Groeneweg 91/ Doelenstra at 1-1a 

Gev el Doelenstraat 
De begane grond bevat twee etalageruiten, allebei boven een borstwering. De rechter borstwering is 
lager dan de linker . De ruiten zijn van elkaar gescheiden door gedecoreerde penánten van geg lazuur
de creme en groe ne bakstenen. De rechter ruit is aan de rechte r zijde even eens van een derge lijke 
penant voorzie n. 

Op de verdieping bevindt zich links een schuifvenst er waarvan het onderraam is gedee ld en het 
bovenraam een acht ruits roedenverdeling bezit. Het bovenraam is gevuld met geel glas. Rechts zijn 
twee sch uifvensters met ongedeelde ramen aangebracht. Boven alle vensters in de gevel is staand 
metselwerk aangebracht . 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door ,een bakgoot op klossen. 
De goot wordt in het midden onde rbro ken door een kozijn met twee draa iramen . Deze dakkapel liep 
vroeger nog iets verder naar beneden toe, maar dat ondersté deel is dichtgemetseld . Aan de 
bovenzijde is een hijsbalk geplaatst. 
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