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Voor eensluidend afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 25 februari 1991, nr.91.011, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het ·pand Hoogstraat li!, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2491, welk 
pand eigendom is van Heineken Nederland B.V., afd.Beheer Onroerend Goed, postbus 530, 
2380 BD Zoeterwoude, 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 
"woon.doeleinden en detailhandel" heeft; -

dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte; 

dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zqnder 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 d~ gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Hoogstraat 1_~, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie B, nr.2491, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 
Monumentenverordening; · 

IL vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

·GOUD~,juni 1991 
Burge · eestlr ed wethouders voornoemd, 
de sec etatfs./T de burn:emeester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.5325-'91, van 
SVH3/173B.MK 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
Hoogstraat la 
Achttiende eeuws woon/winkelpand, voorzien van een bakstenen lijstgevel en een pui uit 
1923. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping en is 
voorzien van een schilddak gedekt met rode Hollandse pannen. 
De pui die invloeden vertoont van de Amsterdamse School is voorzien van een granieten 
borstwering en heeft links een groot ongedeeld schuifvenster en rechts een portiek met 
granieten stoep. In het portiek bevinden zich de toegang tot het café en de entree van de 
bovenwoning. De entree naar de bovenwoning bezit nog de authentieke deur. Boven die 
gevelopeningen zijn in totaal .drie bovenlichten geplaatst die ieder zijn voorzien van een 
horizontale drie-ruits roedenverdeling. De pui loopt aan de bovenzijde in het midden uit in 
een driehoek die trapsgewijs is afgezet met loodstrips. De verdieping is voorzien van twee 
schuifvensters, de zolderverdieping van twee vensters met ieder twee ongedeelde openslaan
de ramen. Boven alle gevelopeningen zijn rollagen aangebracht. De gevel 1s aan de 
bovenzijde afgesloten door een houten kroonlijst. 
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