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BURGEMEESTE~
EN WÈTHOUD
~s· VANGn··u DA
Overwegende, dat uit de inhoud van de. brief van 26 september 1988, no. 88045,
van de Monumentencommissie
.met betrekking tot het pand Hoefsteeg 10, kadastraal
· bekendgemeente Gouda, sectie C, no. 3826(ged.), welk pand eigendom is van de
de heer ........,.
_______
....,, -----------•• is gebleken, dat het hier
een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische en oudheidkundige
aspecten alsmede de inpassing in de gevelwand van de Hoefsteeg zoals w~erg~~even
op de bijgevoegde Monumentenlijst en ·het advies van dé Monumentencommissievan
2~ september 1988;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat;
dat ~olge~s dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouwstaat de bestemming
wonen II heeft;
dat h~t pand in gebruik is · als bedrijfspcind;
qat de bouwkundige toestand van het pand redelijk

is;

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zo~der me~r 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:
I.

over te gaan tot plaatsing van .het pand Hoefsteeg 10, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie C, no. 3826(ged.), op de lijst als bedoeld in
artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II. vast te st~llen de bijgevoegde Monumentenlijst .
GOUDA,
16 november 1988.
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BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
VOORNOEMD,
De secretaris,
De burgemeester,
De uitgaande ori&t 111
getek&nd door
de uitgaande brief ts
P. v. d. 13rink
getekenddoor
secretaris
drs. ~ . F. § ronoa.n~
l

correspon entie uits uiterta rit-nré!i
aan
het postadres met v.èr1Jl81~i@IJ!W
de datum en het kenmerk van deze brief.
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Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van 9 MOH
_ 1988, no 12596
Plaatselijke aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
1
van de Monumentenverordening.
OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Hoefsteeg 10
Zeventiende eeuws woonhuis, dat sinds 1832 als bedrijfspand (i.c. pakhuis)
in gebruik is.
Het pand bestaat uit een begane grond en zolder en is gedekt onder een
dwarskap met wolfseinden. Het dak is belegd met rode Hollandse pannen.
De voorgevel is witgepleisterd met in de specie getrokken voegen bij wijze
van natuursteenimitatie.
Aan de bovenzijde wordt de gevel afgesloten door
een kroonlijst,
die gesteund wordt door zes consoles.
Op de begane grond bevinden zich twee deuren van ongelijke breedte
met bovenlichten: de linker is een dubbele en de rechter een enkelvoudige
deur. Boven de kozijnen is een strek in hanekamvormmet blo kverdeling
aangebracht. Op de zolderver dieping is in het midden van de gevel een
venster met een schuifraam met negenruits-verdeling aanwezig.
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