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Paraaf: 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A 

Overwegencfo. 

d :it 11it rl, inhoud vnn de brief v;in 12 september, nr. MC96 .598, viln de Monurnentencornmissir. 

1110.t i)r.trf)kki11g tot ilf!t r>l;iatsen op cle gemeentelijke monumentenlijst v1111 li et objec t Dubbele 

f)111 1rt 8, kndnstrnn l llekonrl gemeente Goudo, sectie C, nurrnner(s) 201, welk ohject eigendom is 

11rin rnP.vrouw ---~--------------__J • is gebleken dot het object 
c1iltuurhisto ri sche wnmde heeft, mals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

, Int hnt object aan de hand van de se lectie criter ia "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoa ls 

rip~1enornen in de Monumentennota van 31 j anunr i 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwnlitcitcn" als volgt gewam de erd is: 
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het een woonhuis is met ee n oude kern en een lij stgevel die rond 1900 is verbouwd; 

zowel de vóór- als achtergevel een evenwichtige gevelindeling hebben. 

het wAt betreft schaal en maélt goed pas t in de geve l van dit straat- en grachtgedee lt e. 

het in het bijzonder aan de zijde van de Gouwe een positieve bijdrage levert aan het 

stndsbeeld; 

het zeer mnrkant gelegen is aan en onderdeel uitmaakt van de Donkere Slu is; 

de detailleringen nog groten deels intact zijn; 

het pond nog een oude ke rn bezit. 

liP.t object ligt in he t geb ied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

d,11 volgrms dit bestemrningsplnn de grond waarop het objec t stnat de bestemming Wonen - en 

Cr,ntrumdoe leinden Il heeft; 

dnt het object in gebr u ik is als woning en horeca; 

dnt de bouwkundige toestand van het object goed is; 

cfat de eigenaar ni et ver sc henen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voornemen tot dit besluit; 

d.11 p\natsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

1:11 c1n11pnssing ann een doe lmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

rlnt wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 1\..4 .1 van bovengenoemde Monumentennota; 
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dat bij restauratie v,m monumen tale onderdele n de Subsidieverordening Stadsvernieuwi11y vo ,1 

toepassing is; 

dat overigens bij toepass ing van deze verordening rekening is gehouden met de gebru iksmo 

gelijkheid van het monume;1t; 

Gelet op de Monument enverorde ning; 

BESLUITEN: 

1. over te gann tot plaatsing van het object Dubbele Buurt 8, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 201, op de lijs t als bedoeld in arti ke l 3, eerst e lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. Vélst te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez . GOUDA, 

Burgemeester en wethoud ers voornoernd , 
de secretaris. (!9 buraemeester. 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 96.20483, van O 1 0 KT, 1996 

Monumentnummer 4 "59 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 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 geprofi
le rde lijst met midden bovenaan een akroterie. 

vervolg op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

igenaar(s): mevrouw ,...._ _____ ....,1 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

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 leeuwen
koppen 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 vergaar
bak 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 

div-nummer 556019 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

■ 

correctiebesluit 

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 


