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BURGEMEESTEREN WETHOUDERS VANG OUD

D_atum:_

A;

1

Paraaf:

Overwegende,

dat uit de inhoud van de brief van 17 oktober 1996, nr. MC96 .641, van de Monumentencommissie met betrekking
1.._

Oosthaven 64-65,

tot het plaatsen op de gemeentelijke

monumentenlijst

van het object

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer{s) 2592, welk object

eig endom is van Schildersbedrijf

P.J. Revet en Zonen, Oosthaven

gebleken dat het object cultuurhistorische

65, 2801

waarde heeft, zoals beschreven

PG Gouda,

is

in de bijgevoegde

redengevende beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie cr iteria "A -panden en Jongere Bouwkunst",
opgenomen
.kwaliteiten"

in de Monumentennota

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

als volgt gewaardeerd is:

1]

het een bedrijfspand met bovenwoning

2]

de gevelindeling evenwichtig

uit het einde van de negentiende eeuw is;

is;

3)

de detailleringen nog grotendeels intact zijn;

4]

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 1

heeft;
dat het object in gebruik is als bedrijf/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 wijzigingen
hoofdstuk

worden getoetst aan het restauratiebeleid

4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota;

zoals beschreven in

-2-

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:

,.

over

te gaan tot

plaatsing

van het object

Oosthaven

64-65,

kadastraal

bekend

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 2592, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste
lid van de Monumentenverordening;
ll.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,
/}ster
tr;:;1Ï!ris.

en wethouders voornoemd,
de buraemeester.

-~

--

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 96.22703, van

3 0 Ui\ 1. 1996

Monumentnummer: 641
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Oosthaven 64-65
Bedrijfspand met bovenwoning dat grotendeels in 1895 tot. stand is gekomen. Het pand
bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het is voorzien van een
bakstenen gevel met speklagen en een schilddak gedekt met rode verbeterde Hollandse
pannen.
De begane grond is voorzien van een breed kozijn met links een deur en rechts daarvan,
gescheiden door een zware stijl, drie deuren en drie bovenlichten. Het geheel is
overspannen door een geprofileerde puibalk.
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters met erboven strekken .
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst met drie rijk gedecoreerde
consoles. In het dakschild staat een dakkapel met wangen, twee draairamen en een
fronton.
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