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Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 april 1989, no. 89_099, van 
de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke Monu
mentenlijst van het pand Fluwelensingel 74, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie A, no. 6455, welk pand eigendom is van~----,-----,----
------ • is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege 
zijn stedebouwkundige en architectonische aspecten zoals weergegeven op de bij
gevoegde Monumentenlijst; alsmede het door de Monumentencommissie uitgebrachte advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Kort Haarlem; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming 
Woondoeleinden aaneengesloten/gestapelde woningen heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed is; 

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 rekening is gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het pand Fluwelensingel 74, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie A, no. 6455, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

1 5 A-Uli. 1989 
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Behoort bij besluit bur emeester en wethouders van 15 AUG. 1989, no. 6.883 
Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 

van de Monumentenverordenin 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Fluwelensingel 74. 
Dit pand maakt deel uit van een serie van vier woonhuizen, die een symmetrisc 
opgezette voorgevel hebben en paarsgewijs zijn opgebouwd. Elk paar is spiegel 
beeldig ten opzichte van elkaar. leder woonhuis bestaat uit souterrain, een 
bel_étage en een verdieping. Tesamen worden ze gedekt door in lengterichting 
geplaatst zadeldak met op het achterdeel dwars daarop een afgeplat zadeldak. 
Het voorste dak heeft zwarte verbeterde hollandse pannen, het achterdeel zwar 
te _.hóllandse pannen. De totale voorgevel is een uit fijn gevoegd metselwerk 
opgetrokken lijstgevel met een wit gepleisterde pilaster op de hoeken en één 
in het midden. De hoekpilasters hebben imitatie blokwerk en de middelste heef 
ingediepte schachten en medaillons in het midden van de belétage en de verdie 
ping. De pilasters gaan op van een wit gepleisterde plint met imitatie blok
werk. 
Het souterrain van dit pand heeft gepleisterde geblokte plint met rechts 
evenwijdig aan de gevel een hardstenen bordestrap van zeven treden, die voor
zien is van een gietijzeren leuning. Onder het bordes bevindt zich een deur, 
die ·leidt naar het souterrain. Links van de trap is een segmentbogig gedekt 
venster met daarvoor ruitvormig traliewerk. Het souterrain is van de belétage 
gescheiden door een smalle lijst. 
Op de belétage bevindt zich rechts een deur met bovenlicht, waarvan de om
lijsting een eenheid vormt met die van het aangrenzende pand Fluwelensingel 7 
De deuromlijsting bestaat uit twee pilasters met ingediepte schachten en con
soles waarop een hoofdgestel rust. Links van de deurpartij is een venster, 
waarbij het oorspronkelijke zesdelige schuifraam is vervangen door een schuif 
raam. Het venster rust op een gepleisterde borstwering en wordt gedekt door 
een anderhalfsteens strek. 
De begane grond wordt van de verdieping gescheiden door een geprofileerde wa
terlijst, waarmee de kroonlijst van de deur gedeeltelijk samenvalt. Op de ver 
dieping zijn twee vensters, voorzien van een schuifraam met een verticale roe 
de symmetrisch in de gevel geplaatst. Ook deze vensters worden gedekt door ee 
anderhalfsteens strek. 
De gevel beëindiging bestaat uit een hoofdgestel, die ter plaatse van de pi
lasters gekornist is. Het friesgedeelte van dit pand heeft twee rechthoekig 
o li ende velden. 
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