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Datum: - 1 JUN 200 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 22~02-1990, nr.89.333, van de Monumen 
tencommissie met betrekking to.t het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van · het 
pand Achter de Vismarkt 78, kadastraál bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.3097, welk 
pand eigendom is van L------~------------------ . is 
gebleken dat het hier een pand betreft van belang yanw~ge zijn architectonische aspecten 
zoals weerg~geven op de bijgevoegde Monumentenlijst' alsmede in het door de monumenten
commissie uitgebrachte advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-west; 

dat volgens dit bestemtningspl.an de grond waarop het gebouw de bestemming Wonen IJ 
heeft; 

dat het pand in gebruik is als bedrijfspand; 

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 ~en doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening •ÎS gehouden met ·de gebruiksmo 0 

gelijkheid van het monument; · 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: O 3 APR. 1990 
I . over te gaan tot plaatsing van het object Achter de Vismarkt 78, kadastraal · bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nr.3097, 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, 

.,; 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.4410, van O 3 APR. 1990 
SVH3/ AvH/70 ' 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Achter de Vismarkt 78 
Woonhuis uit de zeventiende of achttiende eeuw met een gevel uit 1879. Het pand 

heeft een bakstenen lijstgevel en bestaat uit een begane grond, een eerste verdie-
ping en een mezzanino. Het pand wordt gedekt door een schilddak dat m.u.v. het 
vocirschild, is gedekt met rode hollandse pannen; het voorschild is gedekt met 
zwarte hollandse pannen. 
De begane grond heeft links een deurkozijn met deur en bovenlicht voorzien van 
negentiende eeuwse roedenverdeling. Aan de rechterzijde bevindt zich een breed 
venster met ongedeeld raam. 
Op de verdieping bevinden zich twee schuifvensters met negenruits roedenverdeling. 
Alle gevelopeningen zijn gedekt door anderhalfsteens strek.ken. 
Op de mezzanino bevindt zich een rechthoekig horizontaal venster met drieruits 
roedenverdeling. · 
De linkerzijgevel is gepleisterd; de rechterzijgevel is gemetseld in IJsselsteen. 
De achtergevel is opgetrokken uit .IJsselsteen. Op de begane grond bevindt zich 
~inks een venster en rechts een kozijn waarin twee pakhuisdeuren. Op de verdieping 
bevindt zich een v~nstet met negenruits roeden.verdeling. Boven alle gevelopeningen van 
de begane grond en eerste verdieping bevinden zich rollagen. Ook hier bevindt zich 

· öp de mezzanino een rechthoekig venster met drieruits roedenverdeling. De achtergevel 
is aan de bovenzijde afgesloten met een eenvoudige gootlijst. 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 540122 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 4410-90 d.d. 3 april 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument ' 
gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

111 
Achter de Vismarkt 78 
gemeente Gouda GDA 01 B 3097 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet ju ist te zijn om de volgende reden: 

Het perceel GDA01 B 3097 was voor de vestiging van de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk 
monument reeds gesplitst in de percelen GDA01 B 3343 en 3344. De beperking is enkel van toepassing op 
het perceel GDA01 B 3343 en als zodanig ingeschreven . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie B nummer 3343, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven , 

Afgegeven d.d. 31 juli 2008. 

Hoogachtend, 

Burgemeestyr--errw thouders van Gouda, 
namens d zen, 
Het hoofd van afdel na Gebiedsontwikke ling, 

gemeente 
gouda 
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datum 7 ju li 2008 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimte lijke Ontwi kke ling 
en Beheer 

afdeling: 
Behee r Openbare Ruim to 
Geo • infor matie 

betoekadcos: RfÁ'fl 
Antwotpst:wo:g 6 
2803 PB Oouda 

postadres: 
postbus 1086 
2800 BB Gou da 

gemeente 
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Adr es 
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Sectie B 
Nummer(s) 3343 
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1:250 

formaat: 
A4 
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