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Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr. : 97.22090 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 • 588211 
telefax 0182 • 588464 

Voor eensluidend afschrift 

Datum:- 1 JUN 2006 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 
Para;1t. · __ ., ________ ~- •-~u,,J 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 9 oktober 1997, nr. MC97.804, van de Monumentencom

miss ie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Kuiperstraat 14-16, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3303, welk object 
eigendom is van de heer .__ __________________ ..,j , is gebleken dat het 

object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 

beschri jving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Kuiperstraat 14-16 is van belang omdat: 

1] het een woonhuis/bedrijfspand uit 1861 is; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

de detailleringen nog grotendeels intac r-zijn; 

het pand zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als werkplaats/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voornemen tot dit besluit; 



( 
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; 

~at w ijz igingen worden getoetst àan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4 .1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subs idieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat over igens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

1. 

11. 

BESLUITEN: 18 NOV. 1997 

over te gaan tot plaatsing van het object Kuiperstraat 14-16, kadastraal bekend 

gem~ente ÇJ_ouda, sectie D, nummer(s) 3303, op de IÎjst al~ b_edoeld fn artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 

ster en wethouders voornoemd, 
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klein amerika 20 
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Aan INGEi(OMEN SECTOR_:, __ 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 
Kuiperstraat 14-16 
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1 O OKT. 1997 Naar: 

0ptv~-ngstbev.: L 

Afdoen voor: 

tel ./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC97. 804 

97.022090 

Geacht college, 

Inleiding 

Ontv.: Verz.: 

0 

datum,: 

9 OKT. 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Kuiperstraat 14-16 ·te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt 
gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenl ijst van Kuiperstraat 14-16 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 6 oktober 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit 
object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Dit perceel is bekend sinds 1366. Verder is bekend dat een bestaand pand in 1854, in opdracht van de 
toenmalige eigenaar Karel Adriaan Kemper, lid der raad, gedeeltelijk werd gesloopt. In 1861 vond herbouw 
plaats. In 1873 kwam het pand, door een legaat, in het bezit van de Diaconie lutherse Gemeente die het in 
1919 weer verkocht aan een particulier. 

Beschrijving 
Woonhuis/bedrijfspand uit 1861 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. 
Het pand bezit een rode bakstenen voorgevel op een laag gecementeerd plintje, heeft een klokgevel en een hoog 
zadeldak dat met rode Hollandse pannen is gedekt. · 
De begane grond bezit links een koz.ijn met deur met een geornamenteerd rooster, kalf en bovenlicht. Rechts 
daarvan bevindt zich een recent aangebrachte brede gevelopening, overspannen door een betonnen latei met 
daarboven een gemetselde rollaag, waarin een kozijn met een driedelige deur en een driedelig bovenlicht is 
geplaatst. Boven deze opening zijn nog twee oorspronkelijke strekken zichtbaar. 
De verdieping heeft twee T-vensters met driedelig bovenraam. 
De zolder bevat een schuifvenster waarvan zowel onder- als bovenraam een tweeruits roedenverdeling heeft. 
Boven alle oorspronkelijke gevelopeningen zijn strekken gemetseld. De gevel is aan de bovenzijde afgedekt met 
een rollaag waarboven een hoge geprofileerde kroonlijst in aangebracht. 



Waardering 
Het object Kuiperstraat 14-16 is van belang omdat: 
1] het een woonhuis/bedrijfspand uit 1861 is; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het pand zich goed voegt in de straatwand. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de 
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

0~ secretaris, De voorzitter, 


