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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende , 

dat uit de inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98. 781, van de Monumentencom

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

Kattensingel 33, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1592, welk object 
eigendom is van _____________________________ _; 

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 Kattensingel 33 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het derde kwart van de negentiende 
eeuw in de trant van de neorenaissance;; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3) de detailleringen nog gedeeltelijk intact zijn; 

4] het metselwerk ambachtelij ke vaardigheid bezit; 

5] 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 redelijk is; 

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen bezwaar hebben 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 33, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie H, nummer(s) 1592, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA , 19 JAN. 1999 
ster en wethouders voornoemd , 

de burgemeester , 
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Voor eensluidend atscnrill 

Datum: 8 JUL 2008 

Behoort bij besluit van burgeme ~räé#Il n .98.27443, van 1 9 JAN, 1999 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 706 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
attensinoel 33 

oonhuis uit 1867, bestaande uit een souterrain , een begane grond, een verdieping en ee 
older. Het bezit een grauwe bakstenen lijstgevel met speklagen en het is voorzien van een 
[geknot schilddak waarvan het voorschild hoger opgaat en dat is gedekt met gesmoorde 
mspannen. 
e borstwering van de begane grond is afgesloten door een lijst, die tevens als lekdorpel van 
e twee erboven gelegen schuifvensters fungeert. Rechts bevindt zich een kozijn met ee . \ 
tank gelakte geornamenteerde deur met smeedijzeren sierrooster , kalf en bovenlicht. . ' 

"" e bo'rstwering van de verdieping wordt aan de bovenzijde afgesloten door een lijst _d- . 
evens fungeert als lekdorpel voor de drie erboven gelegen vensters. De oorspronke lijke 
chuifvensters zijn vervangen door klapramen en onderramen . Alle bovenramen bevatten glas
n-lood. Boven alle gevelopeningen zijn segmentbogen gemetseld met gestucte aanzet- en 
edecoreerde sluitstenen. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk en de segmentbogen 
ijn aan de bovenzijde afgezet met een smalle gestucte geprofileerde lijst. Ter hoogte van d 
isseldorp ls van de vensters zijn diamantkoppen aangebracht. 
e gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst waarboven vie 

edecoreerde consoles zijn geplaatst met een geprofileerde gootlijst. In het midden van he 
akvlak staat een recente langgerekte dakkapel met plat dak, twee dichte delen en dri'e ramen. 

igenaar(s): 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: H 
Nummer(s): 1592 

KADASTRAL TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 
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De heer P.J. Mehlkopf en mevrouw A. Wissink 
Kattensingel 33 
2801 CB GOUDA 

sector SO 
afdeling SVM 
code LdJ 
contactpersoon 
de heer D.H.J. Visse 

onderwerp: 

doorkiesnr. 588253 
ons kenmerk: 98. 27443 
uw kenmerk: -

Datum: 8 JUL 2008 
s adhuis 

a&lrt1af: 
2 et;g-got!da-
telefoon 0182 · 588.:, , 
telefax 0182 - 588464 

AANTEKENEN 
met bericht van ontvangst 

GOUDA, 2 februari 1999 
verz.: f"; f'> t'i"'"~ -€ ~~·o 

t. ü r' ~ó. 1~9~ 

plaatsing van het object Kattensinge l 33 op de gemeente lijke monumentenlijst 

Geachte hee _____ en mevrouw..._ _ ___. 

Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende: 
artikel 3 van de Monumentenverordening maakt het mogelijk dat wij objecten, die van monumentaal 
belang zijn, plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. Op de uitnodiging van de hoorzitting , die 
gehouden is op 22 september 1998, heeft u niet gereageerd. Aangezien wij met de gemeentelijke 
Monumentencomm issie van oordeel zijn dat het object alhier Kattensingel 33 van monumentaal belang is, 
hebben wij besloten genoemd object te plaatsen op deze lijst. 

: . De consequenties van dit besluit staan omschreven in artikel 8 en 9 van de verordening en houden o.m. 
·· in dat het verboden is ·een beschermd monument te beschadige-n, te vernielen of af te breken. 

Een afschrift van het besluit tot plaatsing met de redengevende beschrijving treft u hierbij aan. 
Indien u niet akkoord gaat met dit besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bij ons een bezwaarschrift indienen. 
Bovendien kunt u dan de Voorzitter van de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank 
(Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage) om een voorlopige voorziening verzoeken . Het griffierecht 
bedraagt zowel voor een beroepschrift als voor een verzoek om een voorlopige voorziening f 225,- voor 
natuurlijke personen ( in uitzonderingsgevallen f 60,-) en f 450,- voor rechtspersonen. De griffie van de 
rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de heer 
Gouda, telefoon 0182-588253 . 

Hoogachtend , 

<~elneeswr en wethouders van GOUDA, 
~ slc·~~tefit , De burQemeester, 

, coördinator bij de afdeling SVM van de gemeente 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 587361 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monumen t 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 98.27 443 d.d. 19 januari 1999 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

706 
Kattensingel 33 
gemeente Gouda GDA 01 H 1592 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduid ing blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Het perceel H 1592 was een enorm perceel met daarop het gemeentelijk monument. Dit perceel is 
opgesplitst in H 3277 en H 3278. H 3278 valt niet onder de beperking gemeentelijk monument. Het perceel 
H 3277 is zeer groot en het monument bevindt zich op een deel daarvan . De beperk ing is daarom van 
toepassing op een gedeelte van het perceel H 3277 . 

besluit: 

Op grond van bovenstaand dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Kattensinge l 33 
te worden gevestigd op het perceel GDA 01 H 3277 gedeelte lijk, zoals is aangegeven op bijgevoegde kaart. 

Afgegeven d.d. 22 februari 2010. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Goydá, 
namens dezen, ,. . · 
Het hoofd van de afdeling ç;ebie.dsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 



Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzend ing/uitreik ing van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van Gouda. 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werk ing van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten , de datum, een omschri jving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van 
burgemeester en wethouders, Centraal Juridische 
Afdeling , Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 
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.__ ___ I gemeente monument 
-·-···· monumentlijn 

3277 

gew. 
gew. 

gew. 

gew. 

JR 
datum 10 j anuari 2010 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

di enst: 
Ruimtel ijke Ontwlkk clin9 
en Beh" r 

; afdelin g: 
Beheer Ope nbare Rulmle 
Geo • informatio 

t>.zooJcad,cis: 
Antwerp seweg 5 
2803 PB Gouda 

postad,es: 
postbu 5 1086 
2300 68 Gouda 

Adres schaal: 
Kattensingel 33 1:soo 

formaat: 
A4 

Kadastraal bekend 
Sectie H & 
Nummer(s) 3277 gedeeltelijk N 
Nummer(s) 


