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Voor esmsiwdan0 Îlfathrilt 

Datum~ 1 JUi~ 2006$ 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inho ud van de brief van 21 mei 1996, nr . MC96.563, van de Monumentencommissie 

· mèt betre kking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het · object 

· Doelenstraat 24-26, kadastraal bekend gemeente ·Gouda, sectie C, nummer(s) 4164, welk object 

eigendom is van de heer -----,----------~---------' is gebleken dat 
het object èultu ûrh istorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde red~ngevende 

beschrijving; 

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

opgenomen in de M~numenten nota van 31 januari 1994 "Gouda, sta d vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" Çàls:~ olgt ;gewaa.rdeerd is: ·' · · 
l)r_/l_, 1 ,. ~ ,J-'., ,ai¾ 

1] het een in ·oorsprong achttiende -eeuws winkel/woonhuis is, dat in de negentiende eeuw 

verbou.wd is to t bedrijfsruimte met bove ·nwoning; 

2] de voorgevel zich goed vo_egt in de straatwand ; 

3] het pand een oude kern bezit; 

dat het object _ ligt in het gebied van het bestemmingspl an Baanstraat e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsp lan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen - en 

Centru md oeleinden I heeft; 

dat het object in gebrui k is als bedrijfsruimte/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voorne ·men tot dit beslu it; 

dat plaats ing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering yan het object 

en aanpassing aan een do elmat ig gebru ik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijziging en worden geto etst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bov engen oemde Monumentennota; 
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dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidi everorden ing Stadsvern ieuwing 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 plaatsi _ng ".'an het object Doelenstraat 24 -26, kadastraal _ bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4164, çip de lijst als bedoeld in artikel 3, ,ee~ste 

lid van de Monumentenverordening; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. GOUDA, .. 2 JU Lf ·1996 
. . . ) . . . 

B_u_rgemEisteyten wet _houde~s voornoemd, 
e seoa}tarj( ~ de burgemeester, 

: :--. 

. . __ : -
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Behoort bij besluit van burgemees t er en wethouders nr.96.12784, van ,. 2 JULI 1996 5 
Monumentnummer: 434 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

· Doelenstraat 24-26 
In oorsprong zev_entiende - of achttiende -eeuws woonhuis dat in de negentiende eeuw is verbouwd 
t9t bedrijfsruimte met bovenwoning. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdiep ing. Het is voorzien van een gestucte gevel met schijnvoegen en -strekken en het 
zadeldak is gedekt met rode Hollandse pannen. 

· Voorgevel 
De voorgevel is een afgeknotte klokgevel en op de begane grond is hij links voorzien van een kozijn 
met deur en bovenlicht. Rechts bev indt zich een breed kozijn met dubbele deuren en een bovenlicht. 
De verdieping bezit drie smalle .schuifvensters en de zolder een gekoppeld kozijn met twee schuifra 
men.De gevel is aan de bovenzijde afges loten door een uitgemetselde gestucte rollaag en een 
kroonlijst. 

Achtergevel 
De achtergevel is gestuct en tegen de begane grond staat een uitbouw met links een kozijn met twee 
getoogde ramen en rechts een kozijn met dubbele deuren en twee bovenlichten. De verdieping bevat 
rechts evenee:is een uitbouw, maar deze is recent. Links bezit de verdieping een grote vensterpartij 
die recentelijk is aangebracht. Dat geldt ook voor de zolder. De gevel volgt aan de bovenzijde de 
vórm van het zadeldak. . 

Eigènaar(s): de heer 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
. Sectie: C 

Nummer(s): 4 .1 64 
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