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gemeente
gouda

afdruk
voor:
weth . Harm s
afd . SVH

Vooreensluidendafschrift

Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.H.
Nr.: 2584

Datum:-

code: SVH2/ AvH/36

Paraaf:

1

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Oveiwegende, dat uit de inhoud van de brief van 31-01-1990, nr.89.127, van de lvfonumentencomrnissic met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Blauwstraat 6/7, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.3272, 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 Nieuwe Markt e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan
woondoel en detailhandel heeft;

de grond waarop

het gebouw staat

de bestemmi ng

dat het pand in gebruik is als winkel/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 inogelijk 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 t'\~~RI
'\'990

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Blauwstraat 6/7, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nr.3272, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
GOUDA,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
Do ultgaan<:!ebrie_f Ie- de uitgaande brief ls
Qetekend 'door
gètekend.door
50orntarls
Burgemeeste;

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.2584, van
SVH3/ AvH/37

Plaatselijke aanduiding: Gouda

13 MAART
1990

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Blauwstraat 6 /7
Een winkel met bovenwoning, bestaande uit een begane grond en twee verdiepingen.
Direct achter de voorgevel wordt het pand gedekt door een plat dak. Daarachter bevindt
zich een schilddak met zwarte Hollandse pannen. De voorgevel is een lijstgevel uit 1878
waarvan de begane grond is opgetrokken uit machinale steen en· de verdiepingen uit
handvormsteen.
De houten winkelpui uit 1934 bestaat uit een etalageraam met aan weerskanten een deur.
Boven het raam zijn drie even grote bovenlichten, terwijl die boven de deuren iets groter
zijn. Alleen het bovenlicht boven de linkerdeur heeft nog glas-in-lood. Van de overige zijn
deze vervangen door gewone ruiten.
De begane grond wordt van de verdieping gescheiden door een waterlijst. Op beide
verdiepingen zijn drie vensters met geprofileerde gepleisterde omlijstingen en onderdorpel
symmetrisch in de gevel geplaatst. De bovendorpels van de vensters hebben afgeronde
hoeken en in het midden een akroterie. De vensters op de eerste verdieping, die zijn
voorzien van schuiframen, zijn hoger dan die op de tweede verdieping. Deze laatste zijn
voorzien van een glasruit. De gevel wordt beëindigd door een zware vooruitstekend e
kroonlijst die wordt gesteund door vier decoratieve consoles op het fries.

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar:
Recht van erfpacht;
Zakelijk gerechtigde:
KADAS1RALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: B
Nurnmer(s): 3272
afdruk

voor:

~! f 2 . sectorhoofd
S0
t . b . v . afd . RO. , Stedebouw
~3 . sectorhoofd
GW
~ 4 . afct . landmeetkunde
en kad .
v5 . afct . B. O . B .

6 . Gedeputee r de Staten

7 . Min i sterie
van WVC
8 . Monumentenra~d
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Rijksdienst
minuut

voor

de Monumen t enzo r g

beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

540743
correct ie beperking gemeentelijk monument

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-besluit nr. 2584 d.d. 13 maart 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemee ntelijk Monument'
gevestigd, met de volgende gegevens:
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

97
Blauwstraat 6/7
gemeente Gouda GDA 01 B 3272

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden :
Op het perceel GDA01 B 3272 bevinden zich twee panden, Blauwstraat 5-5a en Blauwstraat 6-7, waarvan
slechts één pand Blauwstraat 6-7 is aangewezen als gemeente lijk monument. De publiekrechtelijke
beperking gemeentelijk monument had in het verleden gevestigd dienen te worden op een gedeelte van het
perceel GDA01 B 3272. Tevens was het perceel ten tijde van de aanwijzing reeds bij akte deel 9524
numme r 13 dd 21 april 1987 gesplitst in appartementen, GDA01 B 3282 A01 Urn A04, welke niet zijn
opgenomen in het besluit. Uit de splitsingstekening blijkt dat de appartementen A02 en A04, alsmede een
gedeelte van A01 zijn gelegen in het pand Blauwstraa t 6-7.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de
percelen
gemeente Gouda, GDA 01 B 3272 (gedeeltelijk), 3282 A01 gedeeltelijk, 3282 A02 en 3282 A04 , zoals op
bijgevoegde tekening is aangegeven.,

Afgegeven d.d. 14 augustus 2008 .
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MONUMENTENTEKENING
dienst :
Rulmle lijko Ontwlkkc ling

en Beheer

Adres

sch aal:

Blauwstraat 6 en 7

afdeling:

fo rmaat:

Behee r Openbare Ruimte
Goo • informatie

Kadastraal bekend
Sectie
B
Nummer(s) 3272 ged., 3282 A1 ged., A2 en A4

bczo elcad,e s:
Antwerpseweg !i
2803 PS Gouda

postadru:
postbus 1086
2800 B8 Gouda

gemeente
gouda

monumentnummer
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