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Pnraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U DA ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98.774, van de Monumentencom

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

Fluwelensingel 88, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 1677, welk object 

eigendom is van ----------~--------------------11 
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 Fluwelensingel 88 is van belang omdat: 

1) het een woonhuis in de eclectische stijl is uit het derde kwart van de negentiende eeuw; 

2) de gevelindeling evenwichtig is; 

._ . - --c7-~i~:3] de detailleringen nog grotendeels int.act zijn;,.. -. ·ff-
4) de geveÎ z,cti ·goed vo~gt in de straatwand, 

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 aaneengesloten/gestapelde woningen heeft; 

dat het object in gebruik is als woning/kantoor; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de heer ------ betrokken was bij de voorbereiding van dit besluit. Hij is niet verschenen 

op de hoorzitting en heeft ook niet anderszins gereageerd; 
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dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpass ing 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 restaurat ie van monumenta le onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuw ing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepass ing 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 Fluwelensingel 88, kadastraal bekend gemeente 

Gouda , sectie A, nummer(s) 1677, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

GOU • 19 JAN. 1999 
Burg: m lster en wethouders voornoemd, 
e se~~is , de burgemeester, 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Fluwelensingel 
88 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 monumentenlij st. 
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 advi_es uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Fluwelensingel 88 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 5 oktober 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 1860 en werd gebouwd in opdracht van Leonardus van Helden. 

Beschrijving 
Woonhuis uit 1860 bestaande uit een souterrain, een bel-étage, een verdieping en een zolder. De 
rode bakstenen gevel is ter plaatse van het souterrain gestuct en voorzien van schijnvoegen . Het 
pand is voorzien van een plat dak met schilden die zijn gedekt met gesmoorde kruispannen . 
Het souterrain bezit links een liggend venster met afgeronde bovenhoeken en drie ramen. Rechts 
bevindt zich een dwars geplaatste, hoge bordestrap waaronder een kozijn met twee deuren is 
geplaatst. 
De bel-étage bezit links twee schuifvensters met één gezamenlijke geprofileerde onderdorpel en 
rechts een kozijn met paneeldeur, kalf en bovenlicht. 
De borstwering van de verdieping is voorzien van twee geprofileerde lijsten, waarvan de brede 
bovenste tevens fungeert als lekdorpel voor de drie erboven gelegen T-vensters. 
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Alle gevelopeningen van de bel-etage en de verdieping hebben afgeronde bovenhoeken en een 
geprofileerde stucomlijsting met midden bovenaan een akroterie. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst, een gestucte band met drie 
verdiepte rechthoekige velden en een eenvoudige geprofileerde gootlijst. 
In het midden van het dakvlak is een dakkapel met plat dak en twee draairamen geplaatst. 

Rechter zijgevel 
De bakstenen rechter zijgevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op de muur. Ter 
plaatse van de diverse vloeren zijn reeksen muurankers zichtbaar. Op de begane grond bevindt 
zich een rond en op de verdieping een klein vierkant venster. 

Achtergevel 
De achtergevel is gepleisterd en van verschillende gevelopeningen voorzien. In het dakschild 
erboven staat een dakkapel met twee ramen. 

Waarde ring 
Het object Fluwelensingel 88 is van belang omdat: 
1] het een woonhuis in de eclectische stijl is uit het derde kwart van de negentiende eeuw; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] 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. 

Hlgachtend, 

0~ sJw,ttc:/~. 


