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Voor een~l,idjtJN~nJtl 
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Paraat: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 4 oktober 1990, nr.90.107, van de 
Monumentencomprissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Lange Tiendeweg 70/72, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, 
nr.3139, 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 monumenten
commissie 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 
woondoeleinden en detailhandel heeft; 

dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte/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 Lange Tiendeweg 70/72, kadastraal be
kend gemeente Gouda, _sectie C, nr.3139, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 
lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 1 2 DEC. 199D 
"];3urgemeester ew'wethouders voornoemd, 
de secretari# de burnemeester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.970, van 1 2 DEC. 1990 
SVH3 /281B /MdKe 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Lange Tiendeweg 70/72 

Winkel/woonhuis uit 1906 bestaande uit een begane grond en twee verdiepingen. Het pand 
heeft een plat dak en een bakstenen lijstgevel waarin spekbanden van kalkzandsteen zijn 
gemetseld. Het pand is nog in het bezit van de originele houten pui in Jugendstil: rechts 
bevindt zich een kozijn met een grote etalageruit en een oorspronkelijke deur. De 
etalage is aan de rechterzijde afgesloten door een hoek met gebogen glas. Rechts hiervan 
bevindt zich de entree van de bovenwoning die bestaat uit een kozijn met originele deur 
en drieruits bovenlicht. 
De eerste verdieping heeft rechts een venster met ongedeeld onderraam en een bovenlicht 
met geometrische roedenverdeling. Het kozijn is voorzien van een gestucte omlijsting, 
gedecoreerd in Jugendstil. Het rondboogvormige boogveld is gevuld met witte geglazuurde 
tegels met blauwe decoratie. 
Links is een gekoppeld kozijn geplaatst waarin zich drie schuiframen bevinden. Het 
middelste raam is breed en heeft een ongedeeld onderraam en een bovenraam met zesruits 
roedenverdeling. De twee smalle ramen hebben een ongedeeld onderraam en een twaalf
.mits bovenlicht. De halfronde tussenstijlen van het kozijn zijn gedecoreerd. Boven het 
kozijn bevindt zich een gestucte segrnentboog die is gedecoreerd in Jugendstil. Het 
boogveld is gevuld met witte geglazuurde tegels met blauwe decoratie. 
De tweede verdieping is voorzien van twee vensters. Beide vensters hebben een ongedeeld 
onderraam en een bovenraam met zesruits roedenverdeling. De kozijnen zijn aan de 
bovenzijde segmentboogvormig en voorzien van gedecoreerde gestucte lateien. Aan de 
rechterzijde bevindt zich een uitmetseling die rust op een gedecoreerde kraagsteen. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde gestucte lijst. 
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