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Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 23 november 1989, no. 88.253, 
van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
Monumentenlijst van het pand Blauwstraat 12, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie B, no. 1490, welk pand eigendom is van _____________ _, 

is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege 
zijn stedebouwkundige en architectonische aspecten zoals weergegeven op de bij
gevoegde Monumentenl ijst, alsmede het door de Monumentencommissie uitgebrachte 
advies; 

dat het pand l igt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e .o . ; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemmi ng 
Woondoel 'en Detailhandel heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning en winkel; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering 
van het pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gel et op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Blauwstraat 12, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, no. 1490, op de lijst als bedoeld in artike l 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

II . vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 
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van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Bl.auwstraat 12. 

Een winkel met bovenwoning, bestaande uit een begane grond, een verdieping 
en een mezzanio, die wordt gedekt door een mansardekap met zwarte Hollandse 
pannen. 
De voorgevel is een lijstgevel, die is opgetrokken uit fijngevoegd metselwerk. 
Op de begane grond bevindt zich een teakhouten winkelpui met aan de rechter
kant een plint van zwart geglazuurde tegels onder een etalageraam. Aan de 
linkerkant bevindt zich in een portiek een deur, die toegang geeft tot de 
winkel. Binnen de gevel lijn bevinden zich drie even grote bovenlichten, die 
gevuld zijn met eenvoudige glas-in-lood ruiten. Loodrecht op de linker midden 
stijl hangt een houten uithangbord. De winkelpui wordt afgesloten door een 
brede houten lijst. 
Op de verdieping zijn twee licht getoogde vensters met schuiframen geplaatst, 
die worden gedekt door een gebogen strek. Recht boven deze vensters bevinden 
zich op de mezzanio twee kleine rechthoekige vensters. De gevel wordt beëin
digd door een hoge kroonlijst. 
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