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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende , 

dat uit de inhoud van de brief van 18 augustus 1998, nr . MC98.689, van de Monumentencom

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

Blekerssingel 5, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 3088, welk object 

eigendom is van .,,,.,,... 

___1 , 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 Blekerssingel 5 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhu is in de stijl van de neorenaissanc e uit het 

laatste kwart van de negent iende eeuw; 

:-~~:.:21 
3] 

41 
5] 

de gevelindeling evenwichtig is; 

de detailleringen overwegend intact zijn; 

het metselwerk ambachtelijke vaardigheid bezit; 

de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

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

Inve ntarisatie Project (MIP); 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Park; 

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

heeft; 

dat het object in gebru ik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen bezwaar hebben gemaakt tegen 

het voornemen tot dit besluit; 
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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 mogelijk zouden zijn; 

dat wijz igingen worden getoe tst 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 van het object Blekerssingel 5, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie A, nummer(s) 3088, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschr ijving. 

GOUDA, O 1 DEC. 1998 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de b~meester, 

' \ 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.98.18760 van O 1 DEC. 1998 

Monumentnummer: 677 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

oonhuis uit 1893 in de neorenaissancestijl, bestaande uit een begane grond, een verdiepin 
n een zolderverdieping. Het bezit een rode bakstenen lijstgevel met gestucte speklagen o 
en hoge hardstenen borstwering met rechthoekige velden en het is voorzien van ee 
ansardedak waarvan de onderschilden zijn gedekt met gesmoorde lauispannen en he 

ovenste deel met bitumen. Een tussenbouw bevat een plat dak en een achteraanbouw ee 
entdak met rode verbeterde Hollandse pannen. 
e begane grond bezit links twee vensters met onder- en bovenraam. Rechts bevindt zich een 

orfboogvormig portiek met in de achterwand een kozijn met een geornamenteerde deur me 
ooster, een geprofileerd kalf en een bovenlicht. De zijwanden zijn bekleed met tegels. Bove 
eide vensters zijn korfbogen gemetseld. alle bogen zijn voorzien van gestucte aanzetstenen 
n sluitstenen met manshoofden. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk met gestuct 

oppen. De pui wordt aan de bovenzijde afgesloten door een dubbele geprofileerde waterlijs 
aarvan de bovenste fungeert als lekdorpel voor de drie erboven gelegen schuifvensters . In 
et bovenraam van het linker venster is een klapraam aangebracht en in dat van het rechte 
enster een suskast. De segmentbogen boven de gevelopeningen hebben eenvoudige hoek- e 
luitstenen en de boogvelden zijn voorzien van siermetselwerk rnet gestucte knoppen e 
uiten. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een bakstenen architraaf en ee 

- ;:: jes, dat is gedecoreerd met gestucte knoppen en siermetselwerk. Erboven bevindt zich ee 
eprofileerde gootlijst op hoge gestucte en gedecoreerde consoles. 
n het midden van het dakvlak is een brede dakkapel geplaatst met een plat dak, twe 
raairamen, eenvoudige pilasters en wangen. 
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