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Datum: 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr. MC98.809 , van de Monumentencom

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumenten lijst van het object 

Tu instraat 5, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1263, we lk object 

eigend9m is van de heer -------------------------1 is gebleken 
dat het object cultuurhistor ische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 

redengevende beschrijv ing; 

dat het object aan de hand van de selectie crite ria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumentenno ta van 3 1 januari 1994 "Gouda, stad vol cu ltuurh istorisch e 

kwa liteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Tuinstraat 5 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbee ld is van een woonhuis uit de eerste helft van de negentiende 

eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn ; 

4 ] de gevel zich goed voegt in de straatwand . 

dat het object ligt in het ge bied va n het bestemm ingsplan 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 toes t and van het object goed is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heef t gemaakt tegen het 

voornemen tot di t besluit; 
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dat plaatsing op de monumentenl ijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmat ig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumente nnot a; 

dat bij restauratie van monumentale onde rdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebru iksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUIT EN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Tuin.straat 5, kadastraa l bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s} 1263, op de lijst als bedoe ld in artikel 3, eerste lid van de 

Mo numentenverordening; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende besch rijvin g. 

GOUDA, 16 FEB 1 1999· 
.,,..------.. 
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De Monumentencomm issie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Tuinstraat 5 te 
Gouda . 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede 
wordt gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Tuinstraat 5 te Gouda . 

In de openbare vergadering van 5 oktober 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld . 

Beknopte geschiedenis 
De straatnaam werd in 1898 gewijzigd in Tuinstraat. Dit houdt vermoedelijk verband met de tuin van 
burgemeester van Bergen IJzendoorn die aan het einde van de negentiende eeuw aan het 
Houtmansplantsoen werd toegevoegd . Het water langs de Tuinstraat werd in 1902 gedempt. 
Het huidige woonhuis dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw. 

Beschrijving 
Woonhuis uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Het pand bestaat uit een begane grond, een 
verdieping en een zolder . Het pand heeft een klokgevel van gele baksteen en is voorzien van een 
zadeldak met oude rode Hollandse pannen . De begane grond bevat links een kozijn met paneeldeur, 
geprofileerd kalf en bovenlicht , en rechts een schuifvenster . De verdieping is eveneens voorzien van 
een schuifvenster. Beide schuifvensters hebben onderramen met een zes- en bovenramen met een 
drieruits roedenverdeling . Boven alle gevelopen ingen zijn rode bakstenen strekken gemetseld . De 
topgevel is boven het venster van de verdieping voorzien van twee ankers. 
De topgevel is afgedekt met een rode bakstenen rollaag en is en aan de bovenzijde afgesloten door 
een kroonl ijst. 

Waardering 
Het object Tuinstraat 5 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit de eerste helft van de negentiende eeuw; 



2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendee ls intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand-. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 
van de Monumentenverordening . Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

/' 
lµe secretaris, De voorzitter~ 


