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Paraat:

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 17 oktober 1996, nr. MC96.637,
missie met betrekking

tot het plaatsen op de gemeentelijke

van de Monumentencom-

monumentenlijst

van het object

Oosthaven 48a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer{s) 3966, 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
opgenomen

in de Monumentennota

en Jongere Bouwkunst",

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is:
1]
het een goed voorbeeld is van een woonhuis van rond 1925 met een voorgevel

in de

trant van de Amsterdamse School;
2]

de gevelindeling evenwicht ig is;

3]

de deta ille ringen nog intact zijn;

4]

het metselwerk en het glas-in- lood ambachtelijke vaardigheid vertoont;

5]

de gevel zich goed voegt in de gevelwand.

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

Baanstraat 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 goed 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 wijz igi ngen worden getoetst aan het restauratiebele id 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 Oosthaven 48a, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie C, nummer(s) 3966, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverorden

ll.

ing;

vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschr ijv ing.

GOUDA,
~ter
(~~r;;c~~~

en wethouders voornoemd,
de buroemeester ,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders m. 96.22700, van

3 0 0KT.1996

Monumentnummer: 637
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRINING

VAN HET MONlTh1ENT.

Oosthaven 48a
Woonhuis dat grotendeels in 1926 tot stand is gekomen. Het bestaat uit een begane
grond en twee verdiepingen en bezit een plat dak. De bakstenen gevel is, zoals ter
plaatse van de borstwering, rijk gedecoreerd met staand en siermets lwerk in de trant
van de Amsterdamse School.
De begane grond bezit links een gekoppeld kozijn met twee schuiframen en rechts een
ondiep portiek waarin een kozijn met deur en bovenlicht. De bovemamen van d
schuiframen zijn gevuld met glas-in-lood. De verdieping is voorzien van een tweezijdige
uitkragende erker met betonnen vloer. Beide zijden en de middenpenant van de erker
zijn uitgevoerd in staand metselwerk. Beide zijden zijn voorzien van een schuifvenster
met in het bovenraam glas-in-lood. Boven het staand metselwerk boven de vensters is
siermetselwerk aangebracht.
De tweede verdieping bevat boven de erker een balkonloggia met een bakstenen
opengewerkte ballustrade en een betonnen vloer. De ballustrade is eveneens door een
betonnen lijst afgedekt. In de achterwand van de loggia is een kozijn met dubbele
deuren geplaatst. Aan weerszijden van het portiek zijn smalle lichten aangebracht, die
zijn gevuld met glas-in-lood. Beide zijpenanten van de tweede verdieping zijn uitgevoerd in staand metselwerk.

KADASTRALE TENAAMSTELLING

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

__.1

KADASTRALE AANDUIDING

Gemeente: Gouda
Sectie: C
Nummer(s): 3966

Vervolg beschriiving Oosthaven 48a

Boven alle gevelopeningen is staand metselwerk aangebracht. Alle schuiframen ZtJn
thans niet meer als zodanig in gebruik en voorzien van dubbel glas.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door trapsgewijs gemetseld staand metselwerk
tussen twee hoger opgaande penanten.

