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Paraaf:

BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VANGOUD A ;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 april 1989, no. 89.119, van
de Monumentencommissie
met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke Monumentenlijst van het pand Spieringstraat 91-93, kadastraal bekend gemeente Gouda,
sectie C, no. 3412, 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 bijgevoegde Monumentenlijst; alsmede het door de Monumentencommissieuitgebrachte
advies;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming
WonenII heeft;
dat het pand in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand goed is;
dat plaatsing op de monumèntenlijst 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 Spieringstraat
bekend gemeente Gouda, sectie é, no. 3412, op de lijst
kel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

91- 93, kadastraal
als bedoeld in arti-

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VOORNOEMD,
D,t'.}
secretaris,
De burÇ1emeester,

Behoort bij besluit bur emeester en wethouders van
Alf,_ q ~ , no. 6.867
Plaatselijke aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordenin
1

OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Spieringstraat

91-93.

Een pakhuis met bovenwoning, waarvan de bouwmassawaarschijnlijk uit de 17e
eeuw dateert, bestaande uit een begane grond en een verdieping, die wordt gedekt door een afgeknot zadeldak met zwarte Hollandse pannen.
De voorgevel is in opzet een 18e eeuwse lijstgevel,
opgetrokken uit kleine
rode baksteen. Op de relatief hoge begane grond is de· pui vervangen door een
deur met bovenlicht en rechts daarvan een brede dubbele pakhuisdeur. Het
eerstgenoemde bovenlicht heeft één verticale roede, het andere heeft er vier.
De pui wordt gedekt door een stalen puibalk.
Op de verdieping zijn drie vensters met schuiframen symmetrisch in de gevel
geplaatst. Het raamhout van de bovenlichten heeft afgeronde hoeken. De gevel
wordt beëindigd door een eenvoudige kroonlijst.
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