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Sector Stadsontwikkeling
Afd .: S.V.M.
Voor eensluidend afschrift

Nr.: 96.22709

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;
Paraat:

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 17 oktober 1996, nr . MC96.643,
missie met betrekking
,_

tot het plaatsen op de gemeentelijke

van de Monumentencom-

monumentenlijst

van het object

Oosthaven 70- 71, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3175,
eigendom is van ..._________________________________
is gebleken dat het object cultuurhistorische

welk object
-1

waarde

heeft, zoals beschreven

in de

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden

en Jongere Bouwkunst",

zoals

bijgevoegde redengevende beschrijving;

opgenomen

in de Monumentennota

van 31 januari

1994 "Gouda, st ad vol cultuurhistorische

• kwalite it en" als volgt gewaardeerd is:
1]
het een woonhuis dat grotendeels van rond 1910 dateert en in de jaren dertig van de
twintigste

eeuw deels is verhoogd;

2]

de gevelindeling, inclusief de verhoging, evenw ichtig is;

3]

de d~tai lleringen van met name de deuren met bovenlichten,

4)

zijn; .
de gevel zich goed voegt in de gevelwand;

5)

het metselwerk ambachtelijke vaardighe id vertoont.

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan

nog grotendeels

Baanstraat e.o.;

dat volgens dit bestemmi ngsplan de grond waarop het object staat de bestemming
heeft;
dat het object in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige

intact

toestand van het obj ect matig is;

dat de eigenaren gehoord zijn en hebb en ingestemd met het voornemen tot dit besluit;

Wonen 1

- 2 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 wijzig ingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota;
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

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3175,

Oosthaven

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOU
e

ter en wethouders voornoemd,

kadastraal

bekend

op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste

lid van de Monumentenverordening;
ll.

70-71,

Behoort bij besluitvàn burgemeester en wethouders nr. 96.22709, van

30 U

· 1, 1996

Monumentnummer: 643
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Oosthaven 70-71
Beneden- en bovenwoning met een bakstenen voorgevel met speklagen uit 1911,
waarvan het grootste, linker deel in l 934 werd verhoogd. Het pand bestaat uit een
sousterrain, een begane grond, twee verdiepingen en een zolder. De tweede verdieping
en de zolder strekken zich slechts over de linker drie van de vier traveëen uit. De
rechter travee, een voormalige steeg, bestaat uit een begane grond en een verdieping
met plat dak. De mansardekap is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen en
dateert eveneens van 1934.In de gestucte borstwering van de begane grond zijn, onder
de erboven gelegen vensters, twee vensters van het sousterrain zichtbaar. De borstwe. ring is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst die tevens als lekdorpel
van de twee erboven gelegen T-vensters fungeert. Rechts zijn twee kozijnen met elk een
deur in neorenaissancestijl en een bovenlicht met glas-in-lood geplaatst.
De borstwering van de eerste verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een
geprofileerde lijst die tevens als lekdorpel van de vier erboven gelegen schuifvensters
fungeert. Boven alle gevelopeningen van de begane grond en eerste verdieping zijn
rondbogen met gestucte aanzet- en diamantkoppen als sluitstenen gemesteld. Alle
boogvelden zijn gestuct en gedecoreerd. Boven het rechter venster is de gevel afgesloten
met een bakstenen ballustrade.
De tweede verdieping bevat drie schuifvensters waarvan het middelste breder is dan
beide buitenste. Erboven zijn rollagen gemetseld.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst.
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