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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende , 

dat uit de inhoud van de brief van 20 mei 1998, nr. MC98.636, van de Monumentencommissie 

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

4, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer{s) 1533, welk object eigendom is van 

de heer ---------~-----------------------_J ' is 
gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 

redengevende beschrijving; 

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 Kattensingel 4 van belang omdat: 

1] het een woonhuis is in de ec lecti sche stijl uit het derde kwart van de negentiende 

eeuw; 

de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4) de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont . 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten 

Inventarisatie Project (MIP); 

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

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

heeft; 

dat het object in gebruik is als bedrijf/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

dat de eigenaar middels een brief, d.d. 1 maart 1998 (nr.98.5968), verzocht heeft het pand 

Kattensingel 4 op de gemeente lijk e monumentenlijst te plaatsen; 
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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 mogeli jk zouden zijn; 

dat wi jzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4 .4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

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

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing va17 het object Kattensingel 4, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie H, nummer(s) 1533, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

-~~-----=~-- 1 GOUDA, 2.1 JULI 1998 
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ester en wethouders voornoem 
mis. de burqemeester, 

z:._ VERZONDEN 2 8 AUG. 1998 
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Voor eensluidend afschrift 

Datum: 7_ L S FP 2009 
Behoort bij besluit van burgemeester en ethouders nr.98.121 9, van 2 1 JULI 1998 

Paraaf: _ _ ___. 

Monumentnummer: 664 

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

OMSCHRINING VAN HET MONU11ENT. 
Kattensineel 4 
Woonhuis uit 1871 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het pand 
1eeft een schilddak met gesmoorde oude Hollandse pannen en een rode bakstenen lijstgevel 
Pp een hardstenen borstwering en met gestucte gedecoreerde pilasters op de hoeken. 
De begane grond bezit links twee schuifvensters en daarnaast een kozijn met twee blank 
gelakte deuren , een kalf en een bovenlicht gevuld met glas-in-lood. Het kozijn wordt 
geflankeerd door pilasters en overspannen door een geprofileerde lijst op gedecoreerde 
consoles. De deuren zijn rijk gedecoreerd met loofwerk, guirlandes en sierroosters. Rechts is 
een schuifvenster geplaatst. De vensters zijn onderling verbonden door een geprofileerde 
1ardstenen band ter hoogte van de onderdorpels. 
De verdieping heeft als afsluiting van de borstwering een geprofileerde waterslag die fungeert 
als onderdorpel van de vier erboven geplaatste schuifvensters. Alle vensters hebben afgeronde 
Jovenhoeken en zijn omgeven door geprofileerde gestucte lijsten. In het midden bovenaan 
Jevinden zich akroterien. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgeste l met gedecoreerde consoles. In 
1et dakvlak is een dakkapel geplaatst met plat dak en twee draairamen. De dakkapel is 
~oorzien van pilasters , wangen en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde 
~aklijst. 
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