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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 april 1989, no. 89.121, van 
de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke Monu
mentenlijst van het pand Spieringstraat 95, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie C. no. 3413, welk pand eigendom is van½: __ --c-c- __ _.en ½· ~ _____ ..... 

____________ __., is gebleken, dat het hier een pand betreft van 
belang vanwege zijn stedebouwkundige en architectonische aspecten zoals weerge
geven op de bijgevoegde Monumentenlijst; alsmede het door de Monumentencommissie 
uitgebrachte 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 
Wonen II 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 Spieringstraat 95, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, no. 3413, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst . 
..P> 15 AUG. 1989 21 AUG, 1989 

~URGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD, 
be secretaris, De burqemeester, 

; 



Behoort bij besluit bur emeester en wethouders van 15 AUG, 1989 , no. 6.865 
Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 

van de Monumentenverordenin 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Spieringstraat 95. 
In oorsprong een 17de eeuws woonhuis met een winkelgedeelte uit 19 .. , bestaan 
de uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het oorspronkelijke 
zadeldak is vervangen door een plat dak. 
Op de begane grond is links een deur met bovenlicht aangebracht. Rechts 
bevindt zich boven een betegelde plint een winkelraam met drie bovenlichten 
van gelijke breedte. De winkelpui wordt afgedekt door een stalen latei. 
Op de verdieping is in het midden van de gevel een breed venster ingebroken, 
dat bestaat uit een breed middenraam met aan weerskanten een smal raam met 
bovenlicht. 
Op de zolder bevindt zich in het midden van de gevel een klein venster met 
openslaande ramen. Zowel op de eerste verdieping als op de zolder hebben de 
vensters waterslagen van geglazuurde dorpelstenen. De voorgevel wordt be
eindigd door een gemoderniseerde kroonlijst. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: ½ : ______ 1, ½ : ___ _ 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer (s):3413 

21 AUG. 1989 
__.., MINUUT 
~FSCHRIFT VOOR: 

v 1 / 2 . sec to rh fd . sa , t . b . v . 
afd.R.O., Stedebouwk. 

V3. sectorhfd.Gemeentew. 
\.,.,,-4, Landmeten+ kadaster 

KADASTRALE AANDUIDING 

v5_ BOB -
v6. Gedeputeerde-·Staten ' 
v7. Ministerie van WVC 
vB, Monumentënraad_ 
V9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 


