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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; 

Overwegende, 1, H~MT 1999 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr. MC98.800, van de Monumentencom

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenl ijst van het object 

Houtmansplantsoen 23, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4194, welk 

object eigendom is van stichting De Samenwerking, Achterwillenseweg 22a, 2805 JX Gouda, 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 janua ri 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Houtmansplantsoen 23 is van belang omdat: 

1] het een woonhuis uit het derde kwart van de negentiende eeuw in de stijl van het 

eclecticisme betreft; 

2] de gevelindeling grotendeels evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] het geheel nog duidelijk een eenheid vormt en zich als zodan ig goed voegt in de 

straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaa r niet verschenen is op de hoorz itting 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 Monument ennota; 

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 Houtma nsp lantsoen 23, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4194, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOJJDA, ; 1 6 FEB. 1999 
~ rgem/ester en wethouders voornoemd, 
~~ seofÁltaris. de bura.emeester. 
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Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 719 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 
Ff outmansolantsoen 23 

Woonhuis uit het derde kwart van de negentiende eeuw , bestaande uit een begane grond en 
~en zolder. Het pand heeft een bakstenen lijstgevel, voorzien van een later omhoog gebracht 
lladeldak. gedekt met rode betonpannen. De begane grond bezit in het midden een kozijn met 
~en deur , geprofileerd ka lf en bovenlicht met aan weerszijden een schuifvenster. De 
bovenramen zijn alle gevuld met glas-in-lood. 
)e verdieping bevat twee schuifvensters. Boven alle gevelopeningen zijn strekken gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met een fries waarin vijJ 
1orizontale rechthoekige ve lden en een kroonlijst. Door de latere verhoging steekt het 
1rncleldak deels boven de voorgevel uit. De voorzijde is bekleed met een plaat. 

IL\chtergevel 
De achtergevel is op de begane grond opgetrokken in oude ijsselstenen. De verdieping is 
·ecent opnieuw opgetrokken en voorzien van een schuifvenster met erboven staand metsel
r,,verk. Tegen de gevel bevindt zich een metalen schoorsteenpijp. 
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