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Voor eensluidend afschrift 

Datum: - 1 JUti-i006 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 augustus 1998, nr. MC98. 705, van de Monumentencom

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

3-5-7-9, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3170 (Punt 3-5), welk object 

eigendom is van de Vereniging van Eigenaars Punt 3-5, Punt 3, 2801 PZ Gouda, welk object is 

gesplitst in het appartement C 4249 A 1, welk object eigendom is van 
_________ ___. 

C 4249 A2, welk object eigendom is van _______________ ~---------i 
nummer 3171 (Punt 7-9), welk object eigendom is van de hee 

r----------------- ----
_____________ __,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 Punt 3-5-7-9 is van belang omdat: 

11 het een goed voorbeeld is van een woonhuis/ bedrijfspand, met een voorgeve l die aan 

het einde van de negentiende eeuw in de stijl van het neoc lassicisme werd 

opgetrokken; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen overwegend intact zijn; 

4}) het pand markant is gelegen. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object Punt 3-5 staat de bestemming 

Wonen I heeft; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object Punt 7-9 staat de bestemming 

Wonen Il heeft; 

dat het object in gebruik is als woningen/werkplaats; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenar en niet verschenen zijn op de hoorzitt ing en geen bezwaar hebben gemaakt tegen 

het voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing qp 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 gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Punt 3-5-7-9, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 3170 (4249 A1 t/m A2 : Punt 3-5) en 3171 (Punt 7-9), op 

de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, -tr1 oEc. 1998 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de ~eester, -
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INGEKOMEN SECTO~ O 

2 0 AUG. WYB V~rz.: 

0nt11tmgstbev.: L 

Afdoen Ve>ir: 

Onderwerp: 
Punt 3-5-7-9 

11111 l li!lillllllll 
98.018776 

tel./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC98.705 

datum: 1 8 AUG. 1998 

Geacht college, 

Inleiding 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Punt 3-5-7-9 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 Punt 3-5-7-9 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 
De naam Punt heeft te maken met het puntvormige bolwerk dat in de tweede helft van de zestiende 
eeuw op last Willem van Oranje werd aangelegd. Tot die tijd bevond zich hier (vanaf 1360) het kasteel 
van Gouda. De straat kwam tot stand na de sloop van de vestingwerken in de vorige eeuw. 
Het huidige complex van twee pakhuizen met bovenwoningen is in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw tot stand gekomen. 

Beschrijving 
Complex van twee pakhuizen met bovenwoningen uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. 
Beide panden bestaan uit een begane grond, een verdieping en een zolder. De bakstenen lijstgevels 
zijn voorzien van een gepleisterde pui met schijnvoegen. Beide bakstenen zijgevels zijn blind. 

Punt 3-5 
De begane grond bezit links een kozijn met deur en bovenlicht en rechts een kozijn met twee deuren 
en een gedeeld bovenlicht. 
De pui is aan de bovenzijde_ afgesloten door een geprofileerde waterslag die tevens als lekdorpel voor 
beide erboven gelegen schuifvensters fungeert . De onderramen bezitten een vier- en de bovenramen 
een tweeruits roedenverdeling . Erboven zijn strekken gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een met velden gedecoreerd fries en een kroonlijst. 



,. 
Het'pand bezit een schilddak met rode Hollandse pannen. In het dakvlak boven de voorgevel staat 
een dakkapel met plat dak en twee draairamen. 

Punt?-9 
De begane grond bezit links een gekoppeld kozijn met twee deuren en twee bovenlichten en rechts 
een venster met een onderraam en een gedeeld bovenraam. De pui is aan de bovenzijde afgesloten 
door een geprofileerde lijst die tevens als waterslag voor beide erboven gelegen schuifvensters 
fungeert . De onderramen bezitten een vier- en de bovenramen een tweeruits roedenverdeling. 
Erboven zijn strekken gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een met velden gedecoreerd fries en een kroonlijst. 
Het pand bezit een mansardedak met rode Hollandse pannen. In het dakvlak boven de voorgevel 
staat een dakkapel met plat dak en twee draairamen . 

Waardering 
Het object Punt 3-5-7-9 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis/ bedrijfspand, met een voorgevel die aan het 

einde van de negentiende eeuw in de stijl van het neoclassicisme werd opgetrokken; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen overwegend intact zijn; 
4}] het pand markant is gelegen . 

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 secretaris, '·, 
D.H .J. V~ e 


