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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 17 oktober 1996, nr. MC96.633,
missie met betrekking
Kattensingel

tot het plaatsen op de gemeentelijke

van de Monumentencom -

monumentenlijst

van het object

41, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 2900,

eigendom is van ------~-~----------------------__.
_______
is gebleken dat het object cultuurhistorische

welk object

waarde heeft, zoals beschreven in

de bijgevoegde redengevende beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden
opgenomen
.kwaliteiten"

in de Monumentennota

van 31 januari

en Jongere Bouwkunst",

zoals

1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

als volgt gewaardeerd is:

1]

het een goed voorbeeld is van een herenhuis van het begin van de twintigste

2]

de gevelindeling evenwichtig

3)

de detailleringen nog grotendeels intact zijn;

4]

de tegeltableaus ambachtelijke vaardigheid vertonen;

5]

het pand kenmerken van de Jugendstil bezit.

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan

eeuw;

is;

Nieuwe Park e.o.;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen Il

heeft;
dat het object in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige

toestand van het object redelijk is;

dat de eigenaar 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 mogelijk zouden zijn;
dat w ijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in
hoofdstuk

4.4.1 van bovengenoemde

dat bij restauratie
toepassing is;

van monumentale

Monumentennota;
onderdelen de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

~

VERZONDE
iJ î ·9 -ruov.
1996
.,
1

- 2-

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 Kattensingel 41, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie H, nummer(s) 2900, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monu me ntenvero rd ening;

ll.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,
~
j ester en wethouders voornoemd,
~~r;:c~lt,a« is.
de buraemeester.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 96.22701, van

3 0 OKT.
1996

4.So
Monumentnummer: 633

Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUJvfENT.

Kattensin2el 41
Herenhuis van rond 1905 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder.
Het pand bezit een bakstenen gevel en een plat dak met schilden die zijn gedekt met
gesmoorde kruispannen.
De begane grond is links voorzien van twee schuifvensters waarboven gedecoreerde
lateien en rondbogen zijn aangebracht. De boogvelden zijn gevuld met Jugendstilvoorstellingen. Rechts bevindt zich een ondiep portiek met twee hardstenen treden, dat wordt
overspannen door een gedecoreerde latei. In de achterwand van het portiek is een kozijn
met deur en bovenlicht aangebracht. Boven het bovenlicht is een reeks tegels geplaatst
en het portiek wordt overspannen door een tongewelf. In de rechter portiekwand is een
hardstenen brievenbus geplaatst.
De verdieping bezit drie schuifvensters waarboven rondbogen zijn aangebracht. De
boogvelden zijn gevuld met rijke Jugendstilvoorstellingen. Alle vensters worden ter
- hoogte van de onder-, wissel- en bovendorpel geflankeerd door gestucte blokken.
De gevel is aan de bovenzijde links afgesloten door een, met siermetselwerk gedecoreerd, fries en een overstekende geprofileerde dakgoot op steunen. Rechts bevindt zich
een tuitgevel. Deze bevat een schuifvenster met erboven een gedecoreerde latei en een
rondboog. In dit boogveld is de Jugendstilvoorstelling overgeschilderd. De tuitgevel is
afgezet met een geprofileerde gestucte lijst en voorzien van een gestucte gedecoreerde
bekroning. In het dakvlak boven de voorgevel bevindt zich een lage dakkapel.
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