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Voor eensluidend afschriit 

Datum: - 1 JUN 20061 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; 

Paraaf: 

Overw egende, 

dat uit de inhoud van de brief van 21 mei 1996, nr. MC96.565, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst · van het object 

Doelenstraat 31, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3192, welk object 
eigendom is van de heer ..._ ____________________ ___, is gebleken dat 

het object cultuurhistor ische waarde heeft, zoals beschrev_en in de bijgevoegde redengevende 

beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie crite ria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoa ls 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 19 94 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten " als volgt gewaardeerd is: 

1] het een goed voorbeeld is van een in oorsprong achttiende-eeuws winkel/woonhuis dat 

in de jaren dertig van de twint igste eeuw is verbouwd; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog deels intact zijn; 

4] de geve l zich goed voegt in de straatwand; 

5] het pand markant is gelegen op de hoek van de Walestraat en de Tuinstraat; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

dat volgens dit bestemm ingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen - en 

Centrumdoe leinden I heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaa r niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft 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 moge lijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoe tst aqn het restau ratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 
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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 objec t Doelenstraat 31, .kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sect ie C, nu~mer(s) 3192, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. ~ 2 JULI 1996 
Burgeme ~ster en wethouders voornoemd, 

A ~Ar.rit~ri~ de buraemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.12782, van - 2 JULI 1996 
Monumentnummer: 436 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Doelenstraat 31 
In oorsprong achttiende-eeuws woonhuis dat in de jaren dertig van de twintigste eeuw is verbouwd. 
Het bestaat uit een begane grond en een zolder. Het pand is gelegen op de hoek van de Doelenstraat 
en het Houtmansplantsoen en bez it gestucte gevels. Het zadeldak is gedekt met gesmoorde 
Hollandse pannen. 

Voorgevel 
De voorgevel is een afgeknotte klokgevel en op de begane grond is ze links voorzien van een kozijn 
met deur en bovenlicht. Rechts bevindt zich een breed kozijn met twee etalageruiten en drie 
bovenlichten. De zolderverdieping is voorzien van een T-ve nster waarvan het bovenraam een drieruits 
roedenverdeling heeft. De topgeve l is afgezet met een gest ucte band, bezit twee schouderstukken en 
wordt bekroond door een kroon lijst. 

Zijgevel 
De zijgevel is links voorzien van een venster met onder - en bovenraam en rechts daarvan van twee T
vensters. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op klossen. In het dakvlak 
bevindt zich een lange dakkapel met t ien draairamen. Tegen de achterzijde van het pand staat een 
eenlaags aanbouw met plat dak. Deze bezit in het verlengde van de zijgevel van het hoofdpand een 
gekoppeld kozijn met lin ks een deur en bovenlicht en rechts een venster met gedeeld onderraam en 
een ongedeeld bovenraam. 

Achtergevel 
De verdieping bezit een kozijn met twee deuren. 

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

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s}: 3192 
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