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BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
VANGOUD A
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 28 november 1988, no. 88107, van
de Monumentencommissiemet betrekking tot de beschermenswaardigheid van het pand
Moordrechtse Verlaat 2, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, no. 4671,
welk pand eigendom is van gemeente Gouda, is gebleken, dat het hier een pand
betreft van belang vanwege zijn architectonische en volkskundige aspecten zoals
weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de
Monumentencommissieuitgebrachte advies;
dat het pand ligt

in het gebied van het bestemmingsplan Herenstraat;

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de
bestemming Bedrijven, detailhandel en woondoelei nden met bijbehorende erven
heeft;
dat het pand in gebruik i s al s woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand goed i s;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering
van het pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij toepassing van deze verordening reken i ng is gehouden met de
gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:
I.

0 6 JUrJi1989

over te gaan tot pl aatsing van het pand Moordrechtse Verlaat 2, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie E, no. 4671, op de lijst als bedoeld i n artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II. vast te ste l len de bijgevoegde Monumentenlijst.
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OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Moordrechtse Verlaat 2
Het hoekpand i~ een woonhuis, waarschijnlijk uit 1882, in de Waterstaatstijl
gebouwd. Aan de zijde van het Moordrechtse Verlaat heeft het een lijstgevel
en aan de Turfsingel een tuitgevel. De gevels zijn opgetrokken uit gele ijselstenen. Het pand, bestaande uit een begane grond en een zolderverdieping,
heeft een zadeldak met verbeterde hollandse pannen.
De gevel aan de Turfsingel heeft op de begane grond in het midden een getoogd
venster met een schuifraam en een twaalfruits roedenverdeling. Rechts van het
venster is een deur met een getoogd, geblindeerd bovenlicht. De deur is opgebouwd uit panelen en een raam met een zesruits roedenverdeling. Links in de
gevel is een klein toiletraampje.
De verdieping heeft in het midden een venster met twee stolpramen, voorzien van één horizontale roede. Zowel het venster op de begane grond als op de verdieping en de deur zijn aan de bovenzijd
omlijst door vooruitspringend metselwerk dat doorloopt tot de wisseldorpel en
roede. Onder de twee vensterdorpels is getand metselwerk aangebracht. Aan
weerszijden van de gevel is een vooruitspringende pi laster, die overgaat in
uitkragend decoratief metselwerk langs de geveltop. Dit metselwerk is opgetrokken van rode en gele ijselstenen.
De lijstgevel aan het Moordrechtse Verlaat heeft op de begane grond rechts een deur met een getoogd bovenlicht,
voorzien van één verticale roede. Links van de deur is een venster met een getoogde bovendorpel en een verticale middenstijl over de volle hoogte. Aan
weerszijde hiervan is een raam met een achtruits roedenverdeling aangebracht.
In het verlengde van dit venster is op de mezanino een venster van dezelfde
breedte. Deze heeft een middenstijl en twee vierruits ramen. Evenals de gevel
aan de Turfsingel zijn de deur en vensteropeningen omlijst door uitkragend
decoratief metselwerk.
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correctiebesluit
dlv-nummer
onderwerp

540105

correctie beperking gemeentelijk monument

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingen besluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-besluit nr. 16.681 d.d. 6 juni 1989 is de publiekrechtelijke beperk ing 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd, met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

55
Moordrechtse Verlaat 2
gemeente Gouda GDA 01 E 4671

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden :
Het perceel GDA01 E 4671 is door splitsing en samenvoeging onderdeel geworden van het perceel GDA01
E 5690 . De beperking is derhalve van toepassing op het perceel GDA01 E 5960 gedeeltelijk .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de
percelen
gemeente Gouda , GDA 01 E nummer 5960 gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven,

Afgegeven d.d. 31 juli 2008 .
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