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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 96.20483, van

O1 0KT,1996

Monumentnummer
Plaatselijke aanduiding: Gouda

4

"5 9

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

OMSCHRJJVING VAN HET MONUMENT.

Dubbele Buurt 8
Winkel/ woonhuis met een oude kern en een voorgevel uit 1903 bestaande uit een
kelder, begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het bezit een p·lat dak
met dakschilden die zijn gedekt met deels rode en deels gesmoorde kruispannen.
Voorgevel
De voorgevel is op de begane grond gepleisterd en op de verdieping opgetrokken uit
baksteen met speklagen. Op kelderniveau bevinden zich m het midden twee smalle
openmgen. De begane grond bevat links een kozijn met deur , geprofileerd kalf en
bovenlicht. Rechts bevindt zich een venster met één ruit. Beide bovenramen bezitten
afgeronde bovenhoeken en de gevelopeningen zijn geheel omgeven door een geprofile rde lijst met midden bovenaan een akroterie.
vervolg op pagina 2

KADASTRALE TENAAMSTELLING

igenaar(s):
mevrouw ,...._
_____
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

....,1

KADASTRALE AANDUIDING

Gemeente: Gouda
Secti : C
Nummer(s): 201

afdruk voor:
1. afü. ruimtelijke ordening
2. afd. stedebouw
3. afd. BWT
4. afd . landmeetkunde en kadaster
5. afd. BOB
6. afd. VEO

Vervo lg omschr ijving Dub bele Buurt 8

Tussen de begane grond en de verdieping bevindt zich een waterlijst. De verd ieping is
voorzien van twee schuifvensters met in de bovemamen glas-in- lood. Boven de vensters
zijn segrnentbogen met gestucte aanzet- en sluitstenen gemetseld. De sluitstenen zijn
voorzien van diamantkoppen. De boogve lden zijn betegeld.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met drie met leeuwenkoppen versierde consoles.
In het dakvlak staat een neorenaissance dakkapel met een fronton op pilasters. De kapel
bezit twee draairamen.
Achtergeve l
De achtergevel is op kelderniveau uitgevoerd in hardsteen en is daarboven gep!eisterd
en voorzien van schijnvoegen. Op kelderniveau bevindt zich een smalle diepe opening
met achterin een houten deur.
Zowel de begane grond als de verdieping bevat twee vensters. Die van de begane grond
zijn voorzien van één grote ruit en die van de verdieping bezitten elk twee draairamen
en een bovenraam met glas-in-lood. Boven de vensters zijn segrnentbogen met gestucte
aanzet- en gedecoreerde sluitstenen gemetseld. De boogvelden zijn betegeld . Tussen
Dubbele Buurt 8 en l O bevindt zich een vergaarbak met regenpijp. Achter de vergaarbak is een gevelsteen met daarop het jaartal 1621 zichtbaar.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst en in het dakvlak staat een
neorenaissance dakkapel met twee draairamen.
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beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

556019

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. 96.20483 d.d. 1 oktober 1996 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

598
Dubbele Buurt 8
gemeente Gouda GDA 01 C 201

De in de bijlage bij dit besluit opgenomen monumentnummer blijkt niet juist te zijn om de volgende reden :
Voor het monumentnummer is per abuis het briefnummer op het advies van de toenmalige
Monumentencommissie gebruikt. Het juiste monumentnummer moet zijn 439 .

besluit:
Op grond van bovenstaande wordt als monumentnummer voor het gemeentelijk monument Dubbele Buurt 8
vastgesteld : nummer 439 .

Afgegeven d.d. 9 februari 2009 .

Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders vzn · uda,
namens dezen,
Het hoofd van de afdelin~Qe9i dsontwikkeling ,

gemeente
gouda

