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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98. 778, van de Monumentencom

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

Kattensingel 6, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1535, welk object 

eigendom is van de heer --~-------------- · is gebleken dat het object 
cultuurhistor ische 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 Kattensingel 6 is van belang omdat: 

1] het een woonhu is is uit 1886; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog gedeeltelijk intact zijn; 
,. - 4] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Park; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen I heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voornemen tot dit besluit; 
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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 gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening ; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Kattensingel 6, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie H, nummer(s) 1535, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 19 JAN. 1999 
~eester en wethouders voornoemd , < de sjcretaris , de burgemeester , 
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{ Behoort bij besluit van burgemeester 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: 2 4 S EP 7nn_q 

Para · u. 8.2 446, van 1 9 JAN, 1999 

Monumentnummer: 703 

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMEN . 
Kattensin!!el 6 

Woonhuis uit 1886, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het pand 
oezit een vlakke rode bakstenen lijstgevel en een gepleisterde pui met schijnvoegen. Het panc 
tleeft een mansardedak met gesmoorde tuiles-du-Nord. De begane grond bezit een gedecoreer
~e hardstenen borstwering die aan de bovenzijde wordt afgesloten door een lijst , die tevem 
pls lekdorpel van de twee vensters met onder- en bovenraam van de begane grond dient. 
Rechts bevindt zich een kozijn met oorspronkelijke blank gelakte deur met smeedijzeren 
·ooster en bovenlicht. Boven deze gevelopeningen zijn segmentbogen gemetseld en dé 
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ooogvelden zijn gevuld met tegels. Jt 
De borstwering van de verdieping wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde 
waterlijst die tevens fungeert als lekdorpel voor de twee erboven gelegen getoogde vensters 
met onder - en bovenraam. Boven deze vensters zijn segmentbogen met slu itstenen met 
füamantkop en kuifje gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries met rechthoekige velden en een 
eenvoudig geprofileerde I roonlijst. In het dakvlak is een dak.kapel met plat dak en twee 
~raairamen geplaatst. 

De linker zijgevel , aan een steeg, wordt aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op de 
muur. Aan de rechterzijde is een schoorsteen gemetseld. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer -
Recht van erfpacht: 
Zak elijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: H 
Nummer(s): 1535 
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