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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 augustus 1998, nr. MC98.699, van de Monumentencom

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

Fluwelensingel 76, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 7504, welk object 
eigendom is van de heer ..._ _________________________ ....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 

kwalit eit en" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Fluwelensingel 76 van belang omdat: 

1] het een woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw is in de stijl van het 

eclecticisme; 

de detai)ler ingen overwegend intact zijn; 

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 '-

1 nventarisatie Project (MIP); 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Kort Haarlem; 

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

Woondoeleinden, aaneengebouwde of gestapelde woningen heeft; 

dat het object in gebru ik is als prakt ijk; 

dat de bouwku ndige toestand van het object redelijk is; 

dat tijdens een bezoek ter plaatse (29 juni 1998) de heer Kraaijenhagen te kennen heeft gegeven 

akkoord te gaan met de aanwijzing van het pand tot monument en de registratie -van het pand 

op de gemeentelijke monumenten lijst als de aanbouw van het pand van de beschermende 

werking wordt uitgezonderd; 

dat de omschrijving van het monument hierop is aangepast; 
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dat plaatsing ~P 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 monumenta le 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 Monumentenverorden ing; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Fluwelensingel 76, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie A , nummer(s) 7504, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening, met inachtneming van de in dit besluit genoemde 

overwegingen; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 1 DEC. î998 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burge~ester, 
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SECTOR>o . 

datum : 1 8 AUG, 1998 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Fluwelensingel 76 
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. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Fluwelensingel 76 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 pand dateert uit 1879 en werd gebouwd in de eclectische stijl. De verdieping is recentelijk 
aangepast. 

Beschrijving 
Woonhuis uit 1879 bestaande uit een begane grond en een verdieping met een mansardedak met 
grijze geglazuurde pannen. Het pand heeft een bakstenen lijstgevel op een hoge hardstenen 
borstwering waarin drie rechthoekige velden zijn aangebracht. De begane grond bezit van links naar 
rechts een schuifvenster, een kozijn met paneeldeur , geprofileerd kalf en bovenlicht en nog twee 
schuifvensters. De borstwering is aan de bovenzijde afgesloten door. een hardstenen band die tevens 
als lekdorp el fungeert van de vensters erboven . Tegen de bovenzijde van de kozijnen zijn in- en 
uitgezwenkte gedecoreerde panelen aangebracht, waarachter wellicht zonweringen waren geplaatst. 
De gevelopeningen hebben een geprofileerde stucwerkomlijsting. Rond deze stucwerkomlijstingen is 
een vlakke sierlijst aangebracht, die midden bovenaan van gestucte fantasie-ornamenten met 
vrouwenhoofden zijn voorzien. 
De verdieping bezit vier schuifvensters waarvan de bovenramen zijn ingekort om ventilatiesleuven aan 
te brengen . De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een recent aangebrachte kooflijst 
waaronder zonwering is aangebracht. Erboven bevindt zich een eenvoudig geprofileerde gootlijst. 



Waardering 
Het object Fluwelensingel 76 van belang omdat: 
1] het een woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw is in de stijl van het 

eclecticisme; 
2) de detailleringen overwegend intact zijn; 
3] 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, 

eoe ·se~retaris, 


