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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G 0 U D A ;

C

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 30 augustus 1989, no. 89.269,
van de Monumentencommissie met betrekking tot de panden Raam 193-195, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie D, no. 3292, welk pand eigendom is van degemeente
Gouda, is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-west;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming

Wonen I heeft;
dat het pand in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand goed is;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering
van het pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de

gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

0 30RT. I989

I. over te gaan tot plaatsing van de objecten Raam 193-195, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie D, no. 3292, op de lijst als bedoeld in artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;
Il. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.

GOUDA,ÿktober 1989

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
de uitgaande brief is
getekend door

De burgemeester,

de uitgaande brief is
getekend door

drs. A.W.v.d. Spek

drs. K. F. Broeken=

Loco Seeretariÿ.
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Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van {]3 011ÿ, ÿ98.q, no. 15.215
Plaatselijke aanduidiÿgÿGouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Raam 193-195
Twee kleine arbeiderswoningen, bestaande uit een begane grond en een zolderverdieping, die ieder worden gedekt door een zadeldak met rode Hollandse pannen.

De voorgevel bestaat uit twee klokgevels, die als één geheel zijn opgetrokken
,art kleine rode baksteen. De panden zijn qua gevelopbouw elkaars spiegelbeeld.
De voorgevel staat koud tegen de zijgevel, die is opgetrokken van gele
ijsselsteen. Elk pand heeft tegen de middenas van de voorgevel een deur met
bovenlicht met daarnaast een venster met schuifraam. Deze vensters hebben een
rollaag als waterslag. De deur en de vensters worden tesamen door een
anderhalfssteens strek gedekt.

In het midden van de klokgevel is op de zolderverdieping een klein venster met

schuifraam aangebracht, dat is voorzien van een verticale roede. Dit venster
wordt eveneens gedekt door een anderhalfssteens strek.
De klokgevels, die een gepleisterde aanzetsteen hebben, worden gedekt door een
halfsteens rollaag.
Aan de zijgevel zijn ter hoogte van de zolderverdieping de schootankers en .de
blokeelankers van de kap zichtbaar.
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