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A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 september 1990, nr.89.211, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het p~nd Nieuwebaven 23, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2231, 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 "Binnenstad-west";
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming woon-,
bedrijfs- en centrumdoeleinden heeft;
dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte/woonhuis;
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 mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwehaven 23, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nr.2231, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;
vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
GOUDA,

1 2 OECa'19
90

Burgemeester en wethouders voornoemd,
8'~secretaris. /
de burn:emeester.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.974, van
SVH3 /272B /MdKe

Plaatselijke aanduiding: Gouda

12 DEC,
1990

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

OMSCHRUVING VAN HET MONUMENT.
Nieuwebaven 23
Een winkel met bovenwoning uit het eerste kwart van de 20e eeuw, bestaande uit een
begane grond, een verdieping en een zolder dat wordt gedekt door een mansardedak met
rode Hollandse pannen.
De uit grauwe baksteen opgetrokken voorgevel heeft een rechthoekige gevelbeëindiging
met decoratief uitkragend metselwerk.
De winkelpui heeft links een kozijn met deur die is voorzien van het originele raam
en bovenlicht. Rechts hiervan bevindt zich boven een brede gepleisterde plint een
etalageraam. Aan weerskanten van de gevel zijn vlakke pilasters geplaatst met eenvoudige in het pleister gesneden basementen en trapsgewijs uitgemetselde en gepleisterde
kapitelen. Daartussen bevindt zich een brede latei.
Op de verdieping zijn twee schuifvensters met ongedeelde onderramen en bovenramen met
tweeruits roedenverdeling geplaatst en op de zolder is één venster met openslaande
ramen aangebracht. Ze hebben ieder een waterslag van op zijn kant staande bakstenen en
worden gedekt door een anderhalfsteens rollaag, waarvan de bovenste laag afwisselend
bestaat uit uitspringende staande koppen en strekken.
De gevelafdekking bestaat aan weerskanten uit een rechthoekig veld van op zijn kant
staand metselwerk met daartussen iets lager een band metselwerk met een bloktandmotief.
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