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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98.783, van de Monumentencom

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

Kattensingel 54-55-55a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 2649 (nr.54), 

welk object eigendom is van de heer ------------------------' 
nummer(s) 2564 (nr. 55 -55a) welk ob ject eigendom is van de Vereniging van Eigenaars 

Kattensingel 55-55a, Kattensingel 55, 2801 CC Gouda, welk object gesplitst is in appartement 

H 2567 A2 (nr.55) welk object eigendom is van de heer 
______________ ....., 

:::::::======= en appartement H2567 A 1 (nr.55a), welk object eigendom is van de heer 

.,._,, ___ ---.----- .---------.........1 is gebleken dat het object cultuurhistorische 

waarde heeft, zoa ls beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie cr it eria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

-.· kwa liteiten" als vo lgt gewaardeerd is: 

Het object Kattensingel 54-55-55A van belang omdat: 

1] het een woonhuis is dat vermoedelijk uit het derde kwart van de negentiende eeuw 

dateert; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen overwegend intact zijn; 

4] het interieur nog vr ijwel geheel intact is; 

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 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning en garage; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk/matig is; 

dat de heer gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 

dat de overige 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 moge lijk 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 54 -55-55a, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 2649 (nr.54), 2564 (2567 A 1: nr .55a en 2567 

A2: nr.55), op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverorde 

ning; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 1 9 JAN. 1999 
ter en wethouders voornoemd, 



Voor eensluidend afschrift 

Datum: 2 4 S EP 2009 

Behoort bij besluit van burgemeeste enaw.etl ,.... nr.98.27441, van 19 JAN, 1999 

Monumentnummer: 708 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONU1v1ENT. 
attensin el 54-55-SSa 
ubbel woonhuis uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Beide panden bezitten ee 

ode bakstenen lijstgevel. Nummer 54 bestaat uit een begane grond en twee verdiepingen . e 
ummer 55-55A uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Nummer 54 bezi 
ooraan een plat dak waarop een schilddak met deels rode en deels gesmoorde oud 
ollandse pannen op aansluit. Nummer 55-55A bezit een schilddak met grijze betonpannen . 

. ummer 54 
e begane grond bezit links twee hoge vensters met onder- en bov nraam, daarnaast ee 

rnzijn met blank gelakte geornamenteerde deur met gietijzeren rozetrooster, een geprofile _~ 
rnlf en een bovenlicht, en rechts een hoog venster met onder - en bovenraam. De vensters zijn 
nderling verbonden door een gestucte band ter hoogte van de geprofileerde onderdorpels. D 
eide verdiepingen hebben als afsluiting van de borstwering een geprofileerde lijst die teven 
ngeert als onderdorpel van de vier erboven geplaatste -vensters. De vensters van d 

weede verdieping zijn lager en twee onderramen ervan zijn gewijzigd in klapramen. All 
evelopeningen hebben afgeronde bovenhoeken en een geprofileerde stucwerkomlijsting me 
idden bovenraan een akroterie. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hog 

eprofileerde kroonlijst, gedragen door gedecoreerde consoles. 

Ei ge naar( s): 
Kattensingel 54: 
Kattensingel 55-55a: 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Vervolg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

de heer 
Vereniging van igenaars Kattensingel 55-55a (H 2564) 
de heer =========_. (2567 A2, nummer 55) 
de heer ...._ _____ .......1(2567 Al, nummer 55a) 

KADASTRALE AANDUIDING 
Gemeente: Gouda 
Sectie: H 
Nummer(s): 2649 (nr.54) 

2564 (2567 A 1: nr.55a en 2567 A2: nr.55) 



Vervolg omschrijving Kattensingel 54-55-SSa 

Linker zijgevel 
De linker zijgevel is gepleisterd en op de begane grond voorzien van één en op de verdieping 
van drie gevelopeningen. 

Nummer 55-55A 
Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder. De begane grond bezit 
links een kozijn met deur, geprofileerd kalf en bovenlicht. Rechts bevindt zich een hoge, 
brede opening met twee deuren. De borstwering van de verdieping bezit een geprofileerde 
lijst die tevens als lekdorpel van de drie erboven geplaatste T-vensters fungeert. Alle 
gevelopeningen hebben afgeronde bovenhoeken en een geprofileerde stucwerkomlijsting met 
midden bovenaan een akroterie. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudig geprofileerde gootlijst. 
In het dakvlak staat een dakkapel met plat dak en twee draairamen. 

Rechter zijgevel 
De rechter zijgevel is geple isterd en op de begane grond voorzien van vier geve lopeninge1t 
Er bevindt zich een houten verbinding met het buurpand tegen de achterzijde van de 
verdieping. 

Interieur 
Het interieur dateert uit de bouwtijd, dus uit het derde kwart van de negentiende eeuw, en is 
nog vrijwel geheel intact. Dat geldt voor zowel de structuur als de interieuronderdelen. 
Vooral op de begane grond bevinden zich rijke stucplafonds zoals in de kamer links voor. 
Deze kamer vormde met de ruimte erachter waarschijnlijk kamers-en-suite, die met elkaar 
waren verbonden door een rijk met stucversieringen gedecoreerde getoogde opening . Deze is 
in een later stadium voorzien van de nog altijd aanwezige glasdeuren. 
In de kamer daarachter bevindt zich een authentieke lambrizering en een bijpassende 
haardpartij. De brokaten wandbekleding in deze ruimte is bij de laatste restauratie bovenaan 
de wanden geplaatst. Tegen de achterzijde van deze ruimte staat een latere serre. 
In het pand bevindt zich een monumentaal trappenhuis naar de eerste en zolderverdieping . 
Ook op die bouwlagen is de oorspronkelijke structuur nog aanwezig en dat geldt ook voor de 
originele deurkozijnen met geprofileerde koplatten en de paneeldeuren. Op de eerste 
verdieping bevindt zich links voor een ruimte met een rijk gedecoreerd stucplafond en een 
rijk gedecoreerde haard. 


