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Paraat: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 23 november 1989, no. 89. 191, 
van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
Monumentenlijst van het pand Lange Dwarsstraat 41, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie B, no. 364, welk pand eigendom is van 
~~----------~ •• is gebleken, dat het hier een pand betreft van 
belang vanwege zijn stedebouwkundige en architectonische aspecten zoals weerge
geven op de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de Monumentencommissie 
uitgebrachte advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming 
Wonen I heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning; 

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; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 2 3 JA~J. 1989 
I. over te gaan tot plaatsing van het object Lange Dwarsstraat 41, kadastraal 

bekend gemeente Gouda, sect ie B, no. 364, op del ijst als bedoeld in artikel 
3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

I I. vast te ste llen de bijgevoegde~ mentenlijst. 

GOUDA, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD, 
De secretaris. De buraemeester. 
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Plaatselijke aanduiding: Gouda 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Lange Dwarsstraat 41. 

Een woonhuis, bestaand e uit een begane grond en een zolder, welke wordt gedekt 
door een mansardedak met rode kruispannen. 
De voorgevel heeft een uit rode baksteen opgetrokken afgeknotte halsgevel in 
traditionele vormgeving uit het einde van de 19de eeuw. 
Op de begane grond is links een deur met bovenlicht. Rechts hiervan is een 
venster met een middenstijl en twee schuiframen. De deur en het venster worder 
gedekt door een segmentvormige strek met gepleisterde aanzet- en sluitstenen. 
De boogvulling i s voorzien van rustica stucwerk. 
Op de verdieping bevindt zich in het midden van de gevel één venster met 
middenstijl en twee schuiframen. De benedenramen hebben één verticale stijl. 
De vensterafdekking en boogvulling zijn gelijk aan die van het venster op de 
begane grond. Ter hoogte van de muurplaten en de gordingen zijn staafankers 
zichtbaar. 
De gevelafdekking bestaat uit een rollaag met gepleisterde aanzetstenen . De 
gevel wordt beëindigd door een zware vooruitstekende kroonlijst. 
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