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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 31-01-1990, nr.89.181, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Lange Dwarsstraat 5, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2554, welk pand
eigendom is van .____________________
~ is gebleken dat het bier
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 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:

13 MAARi
1990

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Lange Dwarsstraat 5, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nr.2554, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

Il.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

Plaatselijke aanduiding: Gouda

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT.
Lange Dwarsstraat 5
Een woonhuis, bestaande uit een begane grond en een zolder welke wordt gedekt door een
mansarde kap met rode Hollandse pannen. De voorgevel, een halsgevel met Neo-Rennaissance elementen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, is opgetrokken uit rode baksteen.
Deze staat koud teg_ende uit gele ijsselstenen opgetrokken zijgevels.
De begane grond heeft een gepleisterde plint. Rechts in de gevel is een deur met
bovenlicht. Links daarvan zijn twee vensters met schuiframen. Op de zolder zijn twee
vensters met schuiframen symmetrisch in de gevel geplaatst. Zowel op de begane grond als
op de verdieping hebben de kozijnen een hardstenen onderdorpel die als waterlijst over de
hele gevelbreedte doorloopt. De deur en de vensters worden gedekt door een segmentvormige ontlastingsboog met een diamantknopvormige sluitsteen. Als verdere decoratie hebben
de bogen gepleisterde aanzetstenen en lopen ter hoogte van de tussen- en bovendorpel
gepleisterde banden. D~ vulling van de ontlastingsbogen bestaat uit figuratief tegelwerk.
Aan weerskanten van de hals van de gevel zijn voluutvormige klauwstukken geplaatst. De
gevelbeëindiging bestaat uit een zware, buiten de geveleinden uitstekende, kroonlijst.
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