("

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders

nr.96.12793,

van

~-2 JULI1996
Monumentnummer:

Plaatselijke aanduiding: Gouda

431

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Doelenstraat 2
Woonhuis van rond 1900 gelegen op de hoek van de Doelenstraat en de Tuinstraat en bestaande uit
een begane grond en een zolderverdieping . Het bezit een zadeldak gedekt met rode betonpannen. De
voorgevel is witgeschilderd en de zijgevel gestuct en deels voorzien van schijn- voegen. Op de
begane grond bevindt zich in beide gevels een winkelpui uit de bouwtijd met dezelfde vormgeving als
het pand aan de overzijde (Groenew eg 91-Doelenstraat 1). De pui is voorzien van een afgeschuinde
hoek met daarin een kozijn met deur en bovenlicht. Boven de beide winkelpuien loopt een stalen latei
die op de hoek bij elkaar komen en zo een rechthoekige ondergrond vormen voor de zolderverdieping .
Voorgeve l Doelenstraat
De begane grond bevat over de gehele breedte een etalageruit boven een lage borstwering . De ruit is
aan de bovenzijde voorzien van tien kleine bovenlichten en bevindt zich tussen twee gedecoreerde
penanten. Het geheel wordt overspannen door een gedecoreerde stalen latei.
De verdiep ing bezit twee T-vensters met erboven segmentbogen. De boogvelden zijn gevuld met
siermetselwerk.
Onder de kroonlijst die de gevel aan de bovenzijde afsluit, is tussen de beide
vensters een ruitvormige opening gemetseld.
vervolg op pagina 2
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verv -olg omschrijving Doelenstraat 2

Zijgevel Tuinstraat
De begane grond bevat links een etalageruit boven een lage borstwering. De ruit is aan de bovenzijde
voorzien van vijf kleine bovenlichten en bevindt zich tussen tw ee gedecoreerde penanten . Het geheel
wordt overspannen door een gedecore erde stalen latei. Rechts van de winkelpui bevindt zich een
vierk ant venster, een kozijn met deur en qovenlicht en een gekoppeld kozijn met daarin een vast
onderraam, erboven een klepraàm en links een vast raam .
·
·
De .verdieping bezit, direct onder de daklijst, in het midden twee vensters met elk twee draairamen .
Rechts is de gév èl iets hoger opgetrokken en hierboven sluit een plat dak op het zadeldak aan. Dit
geveld eel is voor zien van een T-vens t er.
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Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 21 mei 1996, nr. MC96.559,
(

met

betrekking

tot

het

plaatsen

op

de gemeentelijke

van de Monumentencommissie

monumentenlijst

van

het

object

Doelenstraa t 2, kadastraal bekend ·gemeente Gouda, sectie .c,· n_ummer(s) 3250, welk object
.
.
eigendom is van mevrouw ...._-------~---------......J
is gebieken .dat het
object cultuurhistorische
waarde heeft, zoals beschreven in dé:, bijgevoegde red_engevende
beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie crit eria· "A -panden en Jongere Bouwkunst",

:Zoals

opgenomen .)p _~~ M~r:i~m~pt~nnota van 31 januari 1994 '' Gouda, stad vol cultuurhis f orische
kwaliteiten" ~,lá·rk.:Jolg f g~î..v~~ rdeerd is:
1J

het een grotendeels rond 1. 900 tot , stand gekomen winkel/woonhuis

is;

2)

de gevelindeling van met name . de voorgevel evenwichtig

3)

de detailleringen van de authentieke winkelpu i nóg intact zijn;

is;

4]

de geve ls zich goed voegen in de straatwanden;

5] ·

het pand m·arkant gelegen is op de hoek van de Doelenstraa t en de Tuinstraa t ;

dat het obj ect ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen- en

Centrumdoele inden I heeft;
dat het object in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige

toestand van het object redelijk is;

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzit t ing en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het
voornemen tot dit besluit;
dat plaatsing op de monumentenlijs t niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object
en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat wijzigingen
hoofdstuk

worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in

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 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 Doelen!5traat 2, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie C, nummer(s) 3250, op de lijst als b_
edoeld

inartikel

3, e~_rste · lid van de

Monumentenverordening;

Il,

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

~-2· JUli 1996

Gez.

r. n w~thouders
.

1.:

·

v,oornoemd,
de ·buraemeester,

