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BURGEMEESTEREN WETHOUDER~ VA..1\lG O U D A ;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 31-01-1990, nr.89.133, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Blauwstraat 13/14, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2531, 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 Nieuwe Markt e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming
woondoel en detailhandel heeft;
dat het pand in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk 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 gebruiksmo"'
gelijkheid van het monument;
.
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:
I.

over te gaan tot plaatsing van het object Blauwstraat 13/14, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nr.2531, 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,
. D9 uli gaànoe-brief 14
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Qeteke'nd door
Burgemeester

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.2589, van
SVH3/AvH/43

Plaatselijke aanduiding: Gouda

13 MAAR11
990

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Blauwstraat 13 /14
Een pakhuis met bovenwoning, bestaande uit een begane grond en een verdieping, die
wordt gedekt door een mansardedak met zwarte Hollandse pannen.
De voorgevel, een lijstgevel met neo-renaissancevormen, dateert uit 1895. De begane grond
is wit gepleisterd en afgewerkt met imitatie natuursteenblokken. In het midden bevindt zich
een dubbele deur met glasopeningen en een bovenlicht met drie verticale roeden. Links
van deze deur is een deur met bovenlicht en rechts een smal venster met een schuifraam
dat in het benedenraam is voorzien van een horizontale roede. Zowel de deuropeningen
als het venster zijn aan de bovenkant licht getoogd.
De begane grond woràt van de verdieping gescheiden door een smalle geprofileerde
waterlijst. Op de verdieping, die opgetrokken is uit fijn gevoegd metselwerk, zijn twee
vensters met schuiframen symmetrisch in de gevel geplaatst. De vensters worden gedekt
door segmentvormige ontlastingsbogen, die gepleisterde aanzet- en sluitstenen hebben. De
iets in de gevel terugliggende decoratieve boogvullingen bestaan uit siermetselwerk met een
gepleisterde diamantknop.
Ter hoogte van de vensterdorpels en halverwege daartussen zijn gepleisterde banden
aangebracht.
De gevel wordt beëindigd door een hoofdgestel dat bestaat uit een fries met drie consoles
waarop een gootlijst rust. In het midden van het dakvlak bevindt zich een licht getoogde
dakkapel voorzien van een schuifraam met aan weerskanten pilasters.
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