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Nr.: 96.12842 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

Voor eenii1wàend afschrift 

Daturc.: 1 J! IN 7006---7 

Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van 21 mei 1996, nr. MC96.566, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeente lijk e mon umen tenlijst van het object 

Doelenstraat 32, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1244, welk object 

eigendom is van de heer ---------------------~ 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 en Jo ngere Bouwkunst", zoa ls 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwa liteiten" als volgt gewaardeerd is: 

1] het een in de jaren twintig van de twintigste eeuw verbouwd winkel/woonhuis is; 

2] de gevelindeling van met name de voorgevel evenwichtig is; 

3] de detailleringen van de authentieke winkelpui nog grotendeels intact zijn; 

4) de gevels zich goed voegen in de straatwanden; 

5] het pand markant gelegen is op de hoek van de Doelenstraat en het 

Houtmansplantsoen; 

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

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

Centrumdoeleinden I heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 

dat plaatsing op de monume ntenlijs t niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijz igingen worden getoetst aan het restauratiebe leid 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 object Doelenstraat 32, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 1244, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Hoogachtend, 3 0 JULI 1996 
Burgemeester en wethouders van GOUDJ ' 

De secretaris, De burqemeester, /; 
/ 



Vervolg omschrijving Doelenstraat 32 

Zijgevel Houtman splantsoen 
De begane grond bevat rechts een etalageruit met bovenlicht boven een lage borstwering . Het 
bovenlicht is recente lijk d ichtgezet met een reclam ebord. De ruit is aan de linker zijde afgezet met een 
penant van geglazuurde creme en groene bakstenen op een baseme nt. De penant wordt bekroond 
door een gedecoreerd opzetstuk. Het geheel wordt overspannen door een gedecoreerde stalen latei . 
In het midden bevat de gevel een venster met vast raam en links is hij voorzien van een kozijn met 
deur en bovenlicht. De verdieping bezit links een recent aangebracht kozijn met twee deuren en een 
bovenlicht. De deuren openen op een balko n uit de jaren vijftig . Rechts bevindt zich een schuifven
ster. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op klossen . Links uit het midden van 
het dakvlak staat een dakkapel met twee draa iramen en een plat dak. 

Achtergeve l 
Tegen de gestucte achtergevel staat lin ks een recent geplaatste tweelaags en rech t s een recent 
geplaatste een laags aanbouw. De verdiep ing van het hoofdgebouw bezit twee horizontaal geplaatste 
vensters met elk een klepraam. In het dakschild staa t een grote recent aangebrachte dakkapel. 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.12842, van 3 Q JUL\ 1996 
Monumentnummer: 437 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Doelenstraat 32 
Oorspronkelijk achttiende -eeuws woonhuis dat aan het einde van de negentiende eeuw werd 
verbouwd. Het pand is gelegen op de hoek van de Doelenstraat en het Houtmansplantsoen en 
bestaat uit een beganegrond, een verdieping en een zolder . Het bezit een plat dak met dakschilden 
gedekt met gesmoorde tuile-du-Nordpannen. Beide gevels zijn gestuct en voorzien van schijnvoegen. 
Op de begane grond bevindt zich een winkelpui uit de bouwtijd . Deze is voorzien van een afgeschuin
de hoek met daarin een kozijn met nieuwe inv ulling. De verdiep ing boven de afgeschuinde hoek rust 
op twee gedecoreerde giet ijzeren kolommen ter weerszijden van de deur, die elk rusten op een 
basement. 

Voorgevel Doelenstraat 
De begane grond bevat links een eta lageruit met bovenlicht boven een lage borstwering. Het 
bovenlicht is recentelijk dichtgezet met een reclamebord. De pui is aan de rechter zijde afgezet met 
een penant van geglazuurde creme en groene bakstenen op een basement. De penant wordt 
bekroond door een gedecoreerd opzetstuk. Het gehee l wordt overspannen door een gedecoreerde 
stalen latei. Rechts bevindt zich een smalle etalageruit met bovenlicht. 
De verdieping bezit drie schuifvensters met erboven rechthoekige schijnomlijstingen. Beide buitenste 
omlijstingen zijn in het midden bovenaan voorzien van akroteriën. De gevel is aan de bovenzijde 
afgesloten door een kroonlijst. Midden in het dakvlak, in de dakvoet, staat een eenvoudige dakkapel 
met twee draairamen. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer 1...__ ____ _.I 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 1244 

KADASTRALE AANDUIDING 
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