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Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 21 mei 1996, nr . MC96.560,
met

betrekking

Doelenstraat

tot

het

plaatsen

3-5, kadastraal

op

de

gemeentelijke

monumentenlijst

cultuurhistorische

van

het

object

bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4024 A 1 en A2,

welk object eigendom is van de heer ~--------------------------en de heer T.N. de Leeuw (eigenaar A2), Doelenstraat 5, 2801
object

van de Monumentencommissie

waarde

heeft,

zoals beschreven

P..WGouda,

is gebleken dat het

in de bijgevoegde

redengevende

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

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als vo lgt gewaardeerd is:

1]

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

het een goed voorbeeld is van een pand met een bedrijfsruimte

en een bovenwoning

dat g} 6J~:6·d~e)i_lJ,an '.~ond
;,
1900 dateert;
2]

de gevelindeling evenwichtig

is;

3J

de detailleringen

41

de gevel zich goed voegt in de straatwand;

nog geheel intact zijn;

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten
Inventarisatie

Project (MIP);

dat het object ligt in het geb ied van het bestemmingsplan

Baanstraat e.o.;

dat volgens dit bestemmingspla n de grond waarop het object staat de bestemming Wonen- en
Centrumdoele inden I heeft;
dat het object in gebruik is als opslagplaats/woning;
dat de bouwkundige

toestand van het object mat ig is;

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitt _ing en geen bezwaar hebben gemaakt tegen
het voornemen tot d it 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;

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders

nr.96.12788

, van

2 JULI1996
Monumentnummer:

Plaatselijke aanduiding: Gouda

432

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Doelenstraat 3-5
Bedrijfsruimte met bovenwoning van rond 1900 bestaande uit een begane grond, een verdieping
een zolder. Het bezit een mansardedak gedekt met opn ieuw verbeterde rode Hollandse pannen.

en

Voorgevel
De bakstenen voorgevel is verlevendigd met gestucte speklagen.
Op de begane grond bevindt zich links een breed kozijn met daarin twee deuren en een gedeeld
bovenlicht. Rechts is een kozijn met deur en bovenlicht geplaatst. Alle deuren zijn voorz ien van
gietijzeren roosters. De verdieping bevat twee schuifvensters met gedeelde onderramen en bovenra men met een drieruits roedenverdeling. Boven alle gevelopeningen van de voorgevel zijn segmentbo gen met gestucte aanzet - en gedecoreerde sluitstenen gemetseld. De boogvelden zijn gevuld met
tegels. De gevel is aan de bovenzijde beëindigd door een kroonlijst. In het dakvlak boven de
voorgevel staa t een dakkapel met een gedeeld raam.
Achtergevel
Vanaf de openbare weg is de gele bakstenen gevel van de verdieping en de zolder zichtbaar. De
verdieping bevat links een kozijn met deur en bovenlicht. Rechts bevindt zich een kozijn met links een
kozijn met onder- en bovenraam en rechts een deur met bovenlicht. De zolder bezit een venster met
een onderraam met zes- en een bovenraam met een drieruits roedenverdeling. Boven alle vensters
zijn rode segmen t bogen gemetseld. De gevel volgt aan de bovenzijde de ·vorm van het mansardedak.

KADASTRALE TENAAMSTELLING

'----------------------------------1·

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

KADASTRALE AANDUIDING

Geme ente: Gouda
Sectie: C
Nummer(s): 4024 A 1 en A2

1

■
beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
ond erwerp

540131
correctie beperking gemeentelijk monument

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-besluit nr. 96.12788 d.d. 2 juli 1996 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument '
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

432
Doelenstraat 3-5
gemeente Gouda GDA 01 C 4024 A 1 en A2

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juis t te zijn om de volgende reden :
De genoemde appartementsaanduidingen van de kadastrale percelen zijn onlosmakelijk verbonden met het
grondperceel GDA01 C 3003. Dit perceel nummer is niet genoemd in het besluit.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de
percelen
gemeente Gouda, GDA 01 C nummer 3003, 4024 A01 en 4024 A02, zoals op bijgevoegde tekening is
aangegeven ,

Afgegeven d.d. 5 augustus 2008 .

Hoogac htend,
Burgemeester en wethouders van Gouda ,
namensdez ~
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datum

get.

omschrijving

9 juli 2008

gez.

MONUMENTENTEKENING
dienst:
Ruimtelijke Ontwikkeling
afde lin g:

*

schaal:
1:250

Adres

Doelenstraat 3 en 5

en Boheer

formaat:

Beheor Openbare Ruimte
Geo • informatie

betockadres: S
Antwerpsewog
2803 PB Ooud:1

postadres:
postbus 1086
2800 BB Gouda
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Kadastraal bekend
Sectie
C
Nummer(s) 3003 en 4024 A1 en A2
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monumentnummer
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