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afdruk voor: 
Vl . weth . Harms 
v 2 . afd . SVH 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 31-01-1990, nr.89.223, van de Monumen
tencommissie · met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 

( pand Lange Dwarsstraat 7, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2553, welk pand 
eigendom is van .__ ___________________ is gebleken dat het hier 
een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven op de 
bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in 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 panà in gebruik is als woning/bedrijf; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed is; 

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

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

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 13 MAART 199ü 
I. over te gaan tot plaatsing van het object Lange Dwarsstraat 7, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nr.2553, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

. I GOUDA, 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de. burgemees.teri 
oe ultgaaod_e brief kl - de uitgaande bnef 1s 
getekend door getekend door 



,9 •!-:• 

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.2583, van _ 'fl J MHi~nf , •J vtJ 

SVH3/ AvH/35 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONU:tvfENT. 

Lange Dwarsstraat 7 
Een woonhuis, bestaande uit een begane grond en een zolder welke wordt gedekt door een 
zadeldak met rode verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel 1s een traditioneel 
vormgegeven tuitgevel waarschijnlijk uit het derde kwart van de 19de eeuw, opgetrokken 
uit gele ijsselstenen. 
De begane grond heeft een gepleisterde plint met links in de gevel een deur met 
bovenlicht. Rechts hiervan is een venster met een negenruits schuifraam. Op de zolder 
bevindt zich in het midden van de gevel eveneens een venster met een negenruits 
schuifraam. De deur en de vensters worden gedekt door e,en rollaag van rode baksteen. 
Ter hoogte van de muurplaten en de gordingen zijn staafankers aangebracht. De gevel 
wordt gedekt door een rollaag van rode baksteen die alleen aan de linkerkant nog een 
natuurstenen dekplaat heeft. 

---------------------------------------- -·-KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: -
Recbt van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

+-----"---"'----=-----=KAD.,,....,..,,,,,...A.,...S=TRALE=-,-::-:,-.AAN....,...,,..=D=-=u=1=D-=IN""'G-=-----------·-

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 2553 

afdruk voor: 

v !f 2 . sectorhoofd SO 
t.b.v . afd . RO. , Stedebouw 

v 3 . sec t orhoofd GW 
v 4 , afd . landme etkunde en kad. 
VS. afd . B.O . B. 

b . Gedepu teerde Staten 
Mi1iisterie va ra WVC 

Monumer,tenraad 
Rij ksd i.ens t voor rle Moriumen ter,zorg 

minuut 


