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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GO U DA ; 

Overwegende , 

dat uit de inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98. 784, van de Monumentencom
missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Kattensingel 79, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 3011, welk object 
eigendom is van de heer ___ -..... ______________ __. 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 januar i 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Kattensingel 79 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende 

eeuw in de eclectische stijl; 

... < ~.-2] 
3] 

4] 

de gevelindeling evenwichtig is; 

de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

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 Il heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met 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 79, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie H, nummer(s) 3011, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA , 1 · 9 JAN. 1999 
~ester en wethouders voornoemd , ~•:;r~s, de burgemeester, 

-



Behoort bij besluit van burge 

Voor eensluidend af schril! 

Datum:2 L, SEP 2009 
ester ep wethouders nr.98.27440, van 19 JAN. 1999 
Paraaf: 

Monumentnummer: 709 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

oonhuis uit 1886, bestaande uit een souterrain, een begane grond, een verdieping en ee 
older en voorzien van een mansardedak gedekt met gesmoorde kruispannen en (het bovenst 
eels) shingles. Het pand bezit een grauwe bakstenen lijstgevel en een hoge hardstenen 
orstwering met rechthoekige velden onder twee schuifvensters links op de begane grond. ,, 
echts bevindt zich een 
ortiek met in de achterwand een kozijn met twee oorspronkelijke blank gelakte, geornamen-
eerde deuren , een geprofileerd kalf en een bovenlicht. In de rechter zijwand bevindt zich ee · 

-'• 
atuurstenen brievenbus. Naast de vier stoeptreden die naar het portiek leiden is in het plm: 
en schrapijzer aangebracht. 
e pui wordt aan de bovenzijde afgesloten door een hardstenen lijst die tevens fungee1t al 

ekdorpel voor de drie erboven gelegen schuifvensters. Alle gevelopeningen zijn getoogd e 
"rboven zijn segmentbogen met hardstenen sluitstenen met diamantkoppen gemetseld. 

e gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met een fries me 
echthoekige velden en een geprofileerde gootlijst, gedragen door gedecoreerde consoles. In 
et midden van het dakvlak is recent een brede dakkapel geplaatst met een dicht paneel da 
ordt geflankeerd door twee draairamen. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer --- ...... 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: H 
Nummer(s): 3011 
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