
( 

( 

gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M . 

Nr.: 98 .18768 

. . 

;11:r~v;~,_,_titJ!i;ilf t 
_: -.-.1 .· ~ 

stadhuis 
markt 1 
2801 Jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

oor eens luidend afschrift 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 augustus 1998, nr. MC98.697, van de Monumentencom 

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

Fluwelensingel 39 , kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer{s) 6033, welk object 

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

beschr ijving; 

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

opgenomen in de Monumenten nota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Fluwelensingel 39 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste 

eeuw met invloeden van de neorenaissance; 
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het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 

5] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmi ngsplan Klein Amerika; 

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

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bo uwkundige to~stand van het object matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaak~ 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 wijzigingen 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 veror~ening rekening is gehouden met de gebruiksmo 

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

1. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Fluwelensingel 39, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 6033, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

. ---.. 
GOUDA, 0 1 DEC. 1998 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burg~ester, 
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Datum~ 1 

Paraaf: 

gemeente monumenten 
gouda ----commissie 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

-

corres pondentie-adres: 
postbus 1 086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 • 588101 
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Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 

INGEl<OMEN SECTÖR~o 
Naar. Öl)t'V:: . Verz.: 

~'1~ 2 0 AUG.1998 
gemeente 
GOUDA. 
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Onderwerp: 
Fluwelensingel 39 

1111 

, ______ .. - .} 

tel .1aoork1esn r.: 
588253 

datum: 1 8-AUG, 1998 

Geacht college, 

Inleiding 

98.018768 

Ons kenmerk: MC98.697 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Fluwelènsingel 39 
te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede 
wordt gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventarisatie ten behoeve 
van het Monumenten Inventarisatie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Fluwelensingel 39 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 15 juni 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies 
over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Al in 1586 wordt de naam Fluwelencingel vermeld. Onduidelijk is de herkomst ervan. 
Het huidige woonhuis werd gebouwd in 1913, in opdracht van Marrigje Boer en cons. 

Beschrijving 
Woonhuis uit 1913, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping met een 
mansardedak gedekt met grijze kruispannen. Het bezit een bakstenen gevel met speklagen in rode en 
grijze baksteen met een hoge hardstenen borstwering die is gedecoreerd in vlakreliët Rechts bevindt 
zich een hoekrisaliet. 
De begane grond bezit links twee vensters, en rechts een getoogd portiek met in de achterwand een 
kozijn met een oorspronkelijke deur met rooster, kalf en een bovenlicht. 
De borstweringen van de begane grond en de verdieping worden aan de bovenzijde afgesloten door 
een hardstenen lijst, die tevens als waterdorpel voor de erboven gelegen vensters fungeert. De 
verdieping bezit links twee vensters en rechts een getoogde loggia met bakstenen ballustrade en in de 
achterw~nd een kozijn met glasdeuren en een gedeeld bovenlicht. Alle oorspronkelijke schuifvensters 
zijn vervangen door onder- en bovenramen met een ongeprofileerd kalf. Boven alle gevelopeningen 
zijn segmentbogen in rode en grijze baksteen gemetseld . De boogvelden zijn gevuld met 
siermetselwerk. 
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Het linker geveldeel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde bakgoot op paarsgewijze 
geplaatste, gedecoreerde consoles. Tussen de consoles is siermetselwerk aangebracht. In het 
dakvlak is een grote dakkapel met twee draairamen en een plat dak geplaatst. Het rechter geveldeel 
bezit een hoog opgaande tuitgevel die is afgezet met trapsgewijs aangebracht siermetselwerk en een 
natuurstenen band. Op de top is een hardstenen bekroning geplaatst. In het midden van de topgevel 
is een rond boogvormig schuifvenster met erboven een rondboog aangebracht. 

Waardering 
Het object Fluwelensingel 39 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw met 

invloeden van de neorenaissance; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen overwegend intact zijn; 
4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
5] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 
van de Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

De voorzitter--"' 


