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Datum: 

Paraaf: 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overweg ende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 augustus 1998, nr. MC98.698, van de Monumentencom 

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

Fluwelens ingel 53, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 7926, welk object 
eigendom is van de heer ____________________ is gebleken dat het 

object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 

beschri jving; 

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 

kwa liteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Fluwelensingel 53 is van belang omdat: 

-- ~,,, .1] het een goed voorbe eld is van een woonhuis van 1917 me_t-invloecte _n vary de Nieuwe 

Kunst; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen overwegend intact zijn; 

4) de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Klein Amerika; 

dat volgens dit bestemm ingsplan 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 redelijk/matig is; 

dat de eigenaar tijdens de hoorz it ing heeft aangegeven niet in te kunnen stemmen met de 

voorgenomen plaatsing en dat er op 22 juni 1998 een opname ter plaatse heeft plaatsgehad. De 

eigenaar heeft opgemerkt dat het bedrijfsgebouw en de poort aan de linkerzijde van het pand in 

ieder geval van bescherming uitgezonderd dienen te worden. Vervolgens maakt h_ij bezwaar 

tegen de aanwijzing van het pand tot monument en de registratie op de gemeentelijke _ 

monumentenlijst omdat hij in het verleden geen goede ervé1ringen heeft gehad met . het · 
' gemeentelijk ha12delen; 
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dat op grond .~aarvan een gesprek heeft plaatsgehad met de verantwoordelijk portefeuillehouder 

waarbij de volgende vragen aan de orde zijn geweest: 

1. kan er dubbel glas worden aangebrach t in plaats van voorzetramen? 

2. kunnen de meerkosten als gevolg van de aanwijzing ten laste van de gemeente worden 

gebracht? 

3. treedt er een waardevermindering op als gevolg van de aanwijzing? 

4. kan er subsidie worden verkregen voor het verbeteren van een daglicht koepel? 

dat wij de vragen als volgt kunnen beantwoorden: 

ad1. in beginsel is het mogelijk dubbel glas aan te brengen, mits dit zorgvuldig gebeurd en 

met behulp van de juiste detailleringen. Overleg in een vroeg stadium met de gemeente 

is hiervoor dan gewenst. 

ad2. ons inziens is niet bekend dat er enkel door de aanwijzing en registratie meerkosten 

danwel schade optreden. Indien de eigenaar meent dat dat wel geval is dan dient dat te 

worden aangetoond en kan een beroep worden gedaan op de schadevergoedings

regeling, die onderdeel uitmaakt van de monumentenverordening 1998. 

ad3. ons inziens treedt er geen waardeverminde ring op enkel door de aanwijzing en 

registratie. Uit constante jurisprudentie blijkt, dat dit tot op heden niet is aangetoond. 

ad4. voor de restauratie van de daglichtkoepe l kan een subsidie worden verkregen, mits 

restauratie ook daadwerkelijk nodig is. Hiertoe zal een onde rzoek terplaatse utisluitsel 

moeten geven. 

dat wij de mening van de eigenaar bevestigen, dat enkel het woonhuis, zoals op bijgevoegde 

___ kadastrale tekening is aangegeven, onder de . beschermeride we~king . van de 

monumentenverordening 1 998 dient te vallen, 

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 verordening rekening is gehouden met de gebru i ksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 



( 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het woonhuis Fluwelensingel 53, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 7926, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. de bedrijfsruimte en de poort uit te zonderen van de bescherming; 

111. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, O 1 DEC. 1998 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de bur~~ter, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.98.18769, van O 1 DEC, 1998 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 686 

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid I van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
luwelensin el 53 

oonhuis uit 1917, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdiepin 
1et zolder. Het bezit een bakstenen gevel en een schilddak gedekt met rode geglazuurd 
uile-du-Nord. Op de hoeken bevinden zich pirons. 
et pand b zit rechts een hoekrisaliet en voor het linker deel staat een opengewerkt 

uinmuur. De begane grond bezit links twee schuifvensters, in het midden een kozijn me 
orspronkelijke blank gelakte deur en bovenlicht. Drie hardstenen treden leiden naar dez 
ntree. Rechts bevinden zich drie schuifvensters, waarvan het middelste breder is dan beid 
uitenste. Alle bovenramen bezitten glas-in-lood en boven de gevelopeningen is staand 
1etselwerk aangebracht. 
e verdieping bezit links een smal schuifvenster met een bovenraam met vierruits roedenver

eling, daarnaast een kozijn met twee deuren en een bovenlicht en een smal schuifvenste 
vaarvan het bovenraam een vierruits roedenverdeling bezit. De deuren komen uit op ee 
reed balkon met gemetselde borstwering met gestucte delen en kruisvormige openingen. He 
alkon wordt gedragen door zware gestucte consoles. Bovenop de borstwering zijn twe 
edecoreerde ronde zuilen geplaatst met dobbelsteenkapitelen waarboven een gootlijst i 
angebracht. Het hoofddak is ter plaatse van het balkon verlengd . Rechts heeft de geve l twe 
chuifvensters waarvan de bovenramen een zesruits roedenverdeling bezitten. 

Vervolg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: A 
Nummer(s) : 7926 
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Vervo lg omschri jving Fluwelensingel 53 

Boven alle gevelopeningen van de verdieping is staand metselwerk aangebracht. Het 
linker geveldeel is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudige goot op klossen. 
Het rechter geveldeel bezit een topgevel die wordt afgesloten door windveren. De 
topgevel sluit met een zadeldak aan op het hoofddak. In het midden van de topgeve l is 
een rondboogvonnig venster aangebracht met twee draairamen. Erboven is een rond
boog gemetseld . 
In het midden van het hoofddak is een brede dakkape l geplaatst met drie venste rs met 
een vierruits roedenverdeling. De dakkapel heeft een plat dak. 
De linker zijgevel is gepleisterd. De pui bezit links een gedeeld kozijn met schuiframen 
waarvan de bovenraen een vierruits roedenverdeling hebben . Daarnaast bevindt zich een 
deur en een klein hoog in de muur geplaatst venster waaronder een vlakke deur is 
aangebracht. De verdieping bezit links twee schuifvensters met zesrn its bovenramen en 
daarnaast een klein rechthoekig venster. 
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