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Paraaf:

BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VANGOUD A ;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 26 september 1988, no. 88.043,
van de Monumentencommissiemet betrekking tot het pand Hoefsteeg 1-3, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie C, no. 2998, welk pand eigendom is van
is
gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische
en volkskundige aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst;
dat het pand ligt

in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat;

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming
WonenII heeft;
dat het pand in gebruik is als bedrijfspand;
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
gebruiksmogelijkl1eid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:
I.

17 O\{î. 1989

over te gaan tot plaatsing van het pand Hoefsteeg 1-3, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie C, no. 2998, op de lijst als bedoeld in artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;

II. vast te stellen

de bijgevoegde Monumentenlijst.
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Behoort bij besluit bur emeester en wethouders van
O 'f -~ _,no. 12.869
Plaatselijke aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordenin
OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Hoefsteeg 1/3.
Thans bedrijfspand met voormalig woonhuis uit het eind van de 19e eeuw,
waarbij het eerstgenoemde bestaat uit een begane grond en verdieping
en het tweede uit een begane grond en zolderverdieping.
Beide panden zijn gedekt met een zadeldak in dwarsrichting en hebben als
voorgevel een tuitgevel van rode baksteen.
Het fabriekspand heeft op de begane grond in het midden van de voorgevel
een dubbele deur met bovenlicht. Links van de deur bevindt zich een
blindvenster en rechts een vierruitsvenster
met bovenlicht. Alle openingen
zijn aan de bovenzijde getoogd.
De bovenlichten boven raam en deur hebben verticale roeden.
Recht boven de deur bevindt zich op de verdieping evneens een dubbele
getoogde deur.
Aan weerszijden hiervan is, recht boven de vensters op de begane grond
een klein rond venster met kruisroeden aangebracht.
De gevel is versierd met een opgaande tandlijst,
die eindigt in een uitgespaarde rondboognis in de smalle rechthoekige hals.
Een rollaag, die begint vanaf de schouderstukken met dekplaat en eindigt
bij de rechthoekige hals.
Het aangrenzende woonhuis is op de begane grond opgebouwduit een stuc-plint
en een doorlopende uitgemetselde waterlijst,
die wordt ondersteund door vier
consoles.
Deze waterlijst doet dienst als lekdorpel voor het daar aanwezige venster.
Het venster heeft drie schuiframen en wordt afgesloten door een gestucte
latei. Op de zolderverdieping bevindt zich in het midden een schuifraam.
Aan de benedenzijde van het venster is een waterlijst,
die steunt op twee
consoles. De tuitgevel is aan de bovenzijde afgewerkt met een uitgemetselde
halfsteens rollaag.
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Bij toezending van de monumentenlijsten
aan de eigenaren bleek, dat de huisnummeri ng
van Hoefsteeg 3-5 niet klopte en dat het pand Spieringstraat
45 recent van eigenaar
was gewisseld.
Voor de juiste adressering
en de nieuwe tenaamstelling
is een besluit van het
college noodza kel ij k.
Voorgesteld

wordt conform bijgevoegde

besluiten:

1.

het college-besluit
d~d. 29 november 1988 betreffende
van Hoefsteeg 3-5 te wijzigen in Hoefsteeg 1-3;

2.

het college-besl uit d.d. 6 juni 1989 betr effe nde de eigenaar
van de heer P.M. Sluisman in de heer J.G.J. Straver.

de huisnummer ing
te wijzigen
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BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
VANGOUD A ;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 26 september 1988, no. 88043,
van de Monumentencommissiemet betrekking tot de beschermenswaardigheid van de
panden Hoefsteeg 3/5, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C,
respectievelijk
no's 2998 en 2990 (ged.) , welke panden eigendom zijn van
A.H. Brants-van Wijnbergen, 's-Gravenbroekseweg 123 te Reeuwijk, is gebleken,
dat het hier panden betreft van belang vanwege architectonische- en oudheidkundige aspecten alsmede de verschrijvingsvorm zoals weergegeven op de bijgevoegde
Monumentenlijst en het advies d.d. 26 september 1988 van de Monumentencommissie
dat de panden liggen in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop de panden staan de bestemming:
WonenI heeft;
dat de panden in gebruik zijn als bedrijfspand;
dat de bouwkundige toestand van de panden goed is; dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering
van de panden en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de
gebruiksmogelijkheid van de monumenten;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:
I.

over te gaan tot plaatsing van de panden Hoefsteeg 3 en 5, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie C, respectievelijk
no's 2998 en 2990 (ged. ) , Op de
lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

Il. vast te stellen

de bijgevoegde Monumentenlijst.
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Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van
, no.12598
Plaatselijke
aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.
OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Hoefsteeg 3/5.
Thans bedrijfspand met voormalig woonhuis uit het eind van de 19e eeuw,
waarbij het eerstgenoemde bestaat uit een begane grond en verdieping
en het tweede uit een begane grond en zolderverdi~ping.
Beide panden zijn gedekt met een zadeldak in dwarsrichting en hebben als
voorgevel een tuitgevel van rode baksteen.
Het fabriekspand heeft op de begane grond in het midden van de voorgevel
een dubbele deur met bovenlicht. Links van de deur bevindt zich een
blindvenster en rechts een vierruitsvenster
met bovenlicht. Alle openingen
zijn aan de bovenzijde getoogd.
De bovenlichten boven raam en deur hebben verticale roeden.
Recht boven de deur bevindt zich op de verdieping eveneens een dubbele
getoogde deur.
Aan weerszijden hiervan is, recht boven de vensters op de begane grond
een klein rond venster met kruisroeden aangebracht.
De gevel is versierd met een opgaande tandlijst,
die eindigt in een uitgespaarde rondboognis in de smalle rechthoekige hals.
Een rollaag, die begint vanaf de schouderstukken met dekplaat en eindigt
bij de rechthoekige hals.
Het aangrenzende woonhuis is op de begane grond opgebouwd uit een stuc-plin
en een doorlopende uitgemetselde waterlijst,
die wordt ondersteund door
vier consoles.
Deze waterlijst doet dienst als lekdorpel voor het daar aanwezige venster.
Het venster heeft drie schuiframen en wordt afgesloten door een gestucte
latei. Op de zolderverdieping bevindt zich in het midden een schuifraam.
Aan de benedenzijde van het venster is een waterlijst,
die steunt op
twee consoles. De tuitgevel is aan de bovenzijde afgewerkt met een uitgemetselde halfsteens rollaag.
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