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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98. 782, van de Monumentencom

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

Kattensingel 44a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1601, welk object 

eigendom is van de heer _____ ~-------------....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 Kattensingel 44A is van belang omdat: 

1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis met een voorgevel uit 1925 in 

expressionistische stijl; 

--~_,,,2) 
3] 

4] 

de gevelindeling evenwichtig is; 

de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

het metselwerk ambachtelijke vaardigheid bezit. 

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 eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 

·J 
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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 

toepass ing 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 44a, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie H, nummer(s) 1601, 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 



Voor eensluidend afschrift 

Datum: 2 4. S EP 2009 

Beho011 bij besluit van bu ,_~_ ~_:_st_, ___ ·et_h_ou_ ers nr.98.27442, van 19 JAN. 1999 
Monumentnummer: 707 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUNIENT. 

oonhuis met een bakstenen voorgevel uit 1925 in de stijl van het expressionisme met vee 
iermetselwerk en rechts een hoekrisaliet met gevelhoge nis waarvan de dagkant trapsgewijs 
aar binnen is gemetseld. Het pand bestaat uit een soutenain , een begane grond, een 
erdieping en een zolderverdieping en heeft een mansardedak gedekt met rode platte friese 
annen. De borstwering van de begane grond is ter plaatse van de twee schuifvensters link 
erlevendigd met staand metselwerk en de risaliet bevat een portiek met twee gemetseld 
toeptreden en in de achterwand een kozijn met deur. Links is een brievenbus ingemetseld . 
; rboven is een houten luifel en een bovenraam aangebracht. Boven de gevelopeningen is een · i 
ierstrek gemetseld die over gaat in het verticale siermetselwerk van de borstwering onder ,::. __ 
rie erboven gelegen schuifvensters. Boven de vensteropeningen is een strook in muizetand-
1etselwerk gemetseld waarboven staand metselwerk is aangebracht. De bovenramen van d 
erdieping en het bovenraam van de zolderverdieping bezitten een vijfruits roedenverdeling. 
lle bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. Het linker deel van de gevel heeft op d 

oeken hoger opgaande rechtgesloten penanten, bekroond door een hoge muizetandlijst en een 
·ollaag. Tussen deze penanten is een bakgoot aangebracht met een groot overstek. In he 
1idden van het dakvlak is een brede dakkapel geplaatst met twee ramen en een lessenaars 
akje dat aansluit op het hoofddak. De risaliet bezit een hoge driezijdig beëindigde topgevel 
ie aan de bovenzijde wordt afgesloten door een hoge muizetandlijst met een rollaag e 
ordt bekroond door een decoratief element in verticaal sicrrnetselwerk. In het midden va 

e topgevel heeft de zolderverdieping een ver terugliggend schuifvenster met inpandi 
alkon. De borstwering van dit balkon bestaat uit een hoge strook muizetandmetselwerk. 
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