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De Monumentencommissieheeft een positief advies
ui tgebracht op grond van een reden evende omschri 'vin
het objekt Kattensingel 30 te Gouda te plaatsen op de
gemeentelijke monumentenlijst. De eigenaar van het
objekt stemt hiermee in .

Advies:
Gelet op het advies van de Monumentencommissiewordt geadviseerd het objekt
Kattênsingel 30 te Gouda te plaatsen op de gemeente1ijke monum
entenlijst.
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30 te Gouda.

Op 1 mei 1987 verzocht de heer
, architekt te Gouda, het pand
Kattensingel 30 te Gouda te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst . Door
hem is op verzoek van de heer ■■■ en in opdracht van de huidige eigenaar, de
heer ._ _____
, een voorstel gemaakt voor de redengevende omschrijving. Deze
omschrijving is besproken in de Monumentencommissie.De commissie heeft het
objekt ook van de bui tenzijde bezien en komt tot het volgende advies:
Het objekt is gelegen aan de Kattens i ngel 30. De bebouwing van de Kattensingel
valt onder het beschermd stadsgezicht. Het bestemmingsplan Nieuwe Park, door de
gemeenteraad vastgesteld op 17-10-1983, geeft ter plaatse de bestemming
uwonen ru aan. Gedeputeerde Staten hebben dit bestemmingsplan op 21-12-1984
onder nummerB 25375/1 gedeel telijk goedgekeurd. De bestemming wordt onherroepelijk op het moment dat de Kroon een besluit neemt over de bezwaarschriften die
zich niet richten tot dit objekt.
Omschrijving.
Uit het voorgaande is gebleken dat op verzoek en met toestemming van de eigenaar
het objekt zowel ex- als intern is opgenomenen beschreven. Het betreft een laat
19e-eeuws herenhuis met verdieping en zolder onder een dwarskap met schi lden. De
architekt is niet bekend. Het heeft een rijk geornamenteerde bakstenen l ijstgevel met dakkapel. De versieringen in het metselwerk bestaan uit stuc aanzet- en
sluitstenen,
uitkragende lekdorpels en horizontale gevelbanden met facetten.
De vensters zijn eenvoudige schuifvensters met wisse ldorpel zonder roeden,
bovenlichten bezet met gefigureerd glas i n lood. Boven de vensters ontlastingsbogen, waaronder vlakvullingen van geornamenteerd stucwerk en gekleurde tegels.
Stijlkenmerken van de Hol landse neorenaissance.
In een met tege l s afgewerkt portiek een bl anke houten voordeur met profileringen en snijwerk. In het interieur bevi nden zich diverse fraa i e stucplafonds ui t de bouwtijd.
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Het objekt is van belang vanwege:
gaafheid van het type;
architektuur;
fraai versierde details;
stijlkenmerken van de Hollandse neorenaissance;
de ambachtelijke vaardigheid waarmee de voorgevel is samengesteld.
Op grond hiervan adviseert
telijke monumentenlijst.

de commissie u dit pand te plaatsen op de gemeen-
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Laat 19e-eeuws herenhuis met verdieping en zolder onder een dwarskap met
schilden. Rijk geornamenteerde bakstenen lijstgeve l met dakkapel. De versieringen in het metselwerk bestaan uit st uc aanzet- en s7uitstenen, uitkragende
lekdorpels en horizonta le gevelbanden met facetten.
De vensters zijn eenvoudige schuifvensters met wisseldorpel zonder roeden,
bovenlichten bezet met gefiguree rd glas in lood.
Boven de vensters ontlastingsbogen, waaronder vlakvu7lingen van geornamenteerd
stucwerk en gekle urde tege l s. Stijlke nmerken van de Hollandse neo-rena i ssance.
In een met tegels afgewerkt portiek een blanke houten voordeur met profielen en
snijwerk.
Van belang vanwege:
gaafheid type , architec t uur, fraaie versierende detai ls, stij lkenmerken van
Hollandse neo-rena i ssance en de ambachteli jke vaardigheid waarmee de voorgeve l
is samengeste l d.
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30 te Gouda.

Geachte heer
Hierbij delen w1J u mede, dat wij op 4 augustus 1987 hebben besloten het pand
Kattensingel 30 te Gouda, kadastraal percee l sectie H 1589, krachtens artikel 3
van de Monumentenverordening, t e plaatsen op de Monumentenlijst.
Het advies van de Monumentencommissiemet bijlagen is bi jgevoegd.
Wij w1Jzen u erop dat u krachtens artikel 5, lid 2 van de Monumentenverordening
binnen één maand na de datum van verzending van deze bri ef , schriftel i jk bij de
gemeenteraad gemotiveerd beroep in kunt stel len tegen het besluit omtrent plaatsi ng op de Monumentenlijst .
De beroepstermijn start op
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Katte nsinge l 30 te Gouda.

Geachte heer
Hierbij delen WlJ u mede, dat wij op 4 augustus 1987 hebben bes l oten het pand
Kattensingel 30 te Gouda, kadastraal perceel sectie H 1589, krachtens artikel 3
van de Monumentenverordening, te pl aatsen op de Monumentenlijst.
Het advies van de Monumentencommissiemet bijlagen

i s bijgevoegd .

Wij wijzen u erop dat u krachtens artikel 5, lid 2 van de Monumentenverordening
binnen één maand na de datum van verzend1ng van deze brief, schri f te lijk bij de
gemeenteraad gemotiveerd beroep in kunt stel len tegen het besluit omtrent pl aatsing op de Monumenten
lij st.
987.
De beroepstermi jn start op 2 9 AU\1, 1987
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