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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 19 december 1997, nr. MC97.885, van de Monumentencom

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Groeneweg 81-83, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4221, welk object 

eigendom is van Stichting De Samenwerking, Achterwillenseweg 22a, 2805 JX Gouda, is 

gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 

redengevende beschrijving; 

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

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Groeneweg 81-83 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbee ld is van een woonhuis uit vermoedelijk het derde kwart van de 

negentiende eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

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

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

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

voornemen tot dit beslu it ; 
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dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet moge lijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebe leid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Mon umenten nota; 

dat bij restauratie van monumenta le onderdele n de Subsidieverordening Stadsvern ieuwing van 

toepassing is; 

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

gelijkhe id van het monument; 

Gelet op de Monumentenverorden ing; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het objec t Groeneweg 81 -83, kadastraa l bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4221, op de lijst als bedoeld in art ikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll . vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 3 FEB. 1998 
Bu~s ter en wethouders voornoemd, 
d~;;cr;f 9ris, de burçiemeester. 



Voor eensluidend afschrift 

Datum: 8 JUL 7noa " 

"n wethou -f§r4tt:.97.2881v, van O 3 FEB. 199ö 
Monumentnummer: 604 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRINING VAN HET MONillvffiNT. 
';roenewe!! 81-83 

Beneden- en bovenwoning uit het derde kwart van de negentiende eeuw , bestaande uit een 
:,egane grond , een verdi eping en een zolder. Het bezit een rode bakstenen lijstgevel op een 
age gecementeerde plint en het is voorzien van een schilddak gedekt met rode Hollandse 
,armen. In het midden van het voor-dakvlak is een dakkapel geplaatst met een venster, met 
~en plat dakje. 
De begane grond bezit links en rechts een entree met recente deuren met bovenlicht. In het 
tnidden bevinden zich twee schuifvensters. Alle bovenramen hebben sierglas. 
De verdieping is voorzien van openslaande ramen met klapraam. 
Boven alle gevelopeningen bevinden zich gemetselde strekken in IJsselsteen. Onder alle 
Yensters zijn lekdorpels van geglazuurde tegels aangebracht. 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een hoge geprofileerde gevellijst. 
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Eigenaar(s): Stichting De Samenwerking 
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