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voor eensluidendafschrll1

Sector Stadsontwikkeling

Paraaf:

Afd.: S.V.M .
Nr .: 97.15122
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 15 juli 1997 nr. MC97 .749, van de Monumentencommissie
met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst

van het object Kattensingel

5, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 2785, welk object eigendom is van
de gemeente Gouda, Klein Amerika

20, 2806 CA

Gouda (eigendom belast met recht van

erfpacht) en van -~------------------------------__
__. recht van erfpacht) 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 Monumen t ennota van 31 januari 1994

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

en Jongere Bouwkunst",

zoals

"Gouda, stad vol cultuurhistorische

Het object Kattensinge l 5 is van belang omdat:
1]

het een goed voorbeeld is van een herenhuis uit het laatste kwart van de negentiende
eeuw;

2]

de gevelindeling evenwichtig is;

31

de detailleringen nog intact zijn;

4]

het metselwerk ambachtelijke vaardighe id vertoont;

5]

het zich goed voegt in de straatwand;

6]

zich in de achtertuin een authentieke schuur bevindt.

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

Nieuwe Park e.o.;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen 1

hee-ft;
dat het object in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is;

dat de heer
nr.97 .10326,
plaatsen;

en mevro uw
verzocht

hebben het pand versneld

middels een brief, d.d. 26 april 1997
op de gemeentelijke

monumentenlijst

te

- 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 wijzigingen 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 Kattensingel 5, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie H, nummer(s) 2785, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

ll.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

- 2 SEP.1997

GOUDA,

}

VERZON
DEN 1 6 SEP.1997

Burgemee'ster en wethouders voornoemd,
de secreftarts.
de burçiemeester,

Vooreensluidend afschrill

Behoort bij besluit van burgemeester

1Wëtlfu~JJls 1~7.15122, van
eHi
•

Paraaf:

Plaatselijke aanduiding: Gouda

2 SEP,1997

Monumentnummer: 553
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de
monumentenverordening.

OMSCHRINING VAN HET MONUlvfENT.
Kattensingel 5
·
Herenhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een begane grond, een
iverdieping en een zolder. Het pand bezit een bakstenen gevel verrijkt met speklagen, dü:
foels zijn gedecoreerd met meanders en een plat dak met zink en schilden die zijn gedekt met
gesmoorde kruispannen.
De begane grond is voorzien van een natuurstenen borstwering gedecoreerd met twee
echthoekige velden. De borstwering is aan de bovenzijde afgesloten door een lijst, die tevem
als ledorpel voor beide erboven gelegen schuifvensters fungeert. Rechts bevindt zich een
portiek waarvan de zijwanden zijn betegeld. In de achterwand van het portiek is een kozijr.
met deur en bovenlicht aangebracht. Het portiek wordt overspannen door een tongewe lf.
De borstwering van de verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een natuurstenen lijst,
iie tevens als ledkorpel van de twee erboven gelegen schuifvensters fungeert. Alle bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood en boven alle gevelopeningen zijn segmentbogen me1
gestucte aanzetstenen en akroterien gemetseld. De bovenvelden zijn gevuld met tegels.
)e gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst op drie gedecoreerde conso les.
n het dakschild boven de voorgevel bevindt zich een dakkapel met twee smalle wangen, een
plat dak met geprofileerde lijst en twee gedeelde draairamen.
Vervolg omschrijving op pagina 2

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar(s):
Recht van erfpacht: 1
,
Zakelijk gerechtigde : gemeente Gouda (eigendom belast met recht van erfpacht)

KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: H
Nurnmer(s): 2785

Vervolg omschrijving Kattensingel 5
Rechts van het pand bevindt zich een steeg. De rechter zijgeve l is opgetrokken in gele
bakstenen verrijkt met rode bakstenen speklagen. Op de begane grond bevinden zich twee
kleine vensters met elk één raam. De verd ieping is voorzien van een schuifvenster. De gevel
is aan de bovenzijde recht afgesloten door een daklijst en in het midd en hoger opgetrokken.
In dit deel bevindt zich een venster met twee draairamen. Het hogere deel is aan de bovenzijde afgesloten door een daklijst. In het verl engde van de zijgevel staat, tegen de achterz ijde,
een eenlaags aanbouw met plat dak.
De achtergevel is van af de openbare weg niet goed zichtbaar maar is gepleisterd en van
schijnvoege n voorzien.
In de tuin staat een schuur bestaande uit een begane grond en een zolder. Het gebouwtje bezit
houten wanden en een zadeldak gedekt met gesmoorde kruispanne n. Van de gevel die naar
het huis staat toegekeerd, is de top zichtbaar. Hier bevindt zich een rond vens ter met
geometri sche roedenverdeling. Het overstek is rijk gedecoreerd.

