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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brieven van 10 oktober 1991, nrs.23.572 en 23.602,
van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het pand Markt 49, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B,
nr.3294, welk pand eigendom is van Ahold N.V., postbus 609, 1500 EP Zaandam, is
gebleken dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische en
stedebouwkundige 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 "Wonen
en detailhandel III" heeft;
dat het pand in gebruik is als winkel/ opslag;
dat de bouwkundige toestand van het pand matig 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;
BESLillTE

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Markt 49, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie B, m.3294, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening, met uitzondering van het interieur op de begane grond;

II .

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
GOUDA,

12 november

1991

Burge eest 7/ .jnwethouders voornoemd,
de se retat -is.'f'
de burgemee_ster,

ARCHIEF
Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.23.572/23 .602-'91, van 12 nov .199 1 ,
SVM3/617C.MK
Monumentnummer :
Plaatselijke aanduid ing: Gouda

I f>

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

OMSCHRIJVING VAN HE T MONUMENT.
Markt 49
Woon/winkelpand uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een begane
grond, twee verdiepingen en een zolderverdieping. Het pand beeft een gepleisterde
lijstgevel en een mansardedak gedekt met shingles.
De begane grond is voorzien van een houten pui met gestucte borstwering . In het midden
bevindt zich een deur en bovenlicht en aan weerszijden hiervan een schuifvenster. Tussen
·de deur en de vensters zijn geprofileerde stijlen aangebracht. Beide zijkanten van de pui
zijn voorzien van een pilaster met aan de bovenzijde een console. De pui is aan de
bovenzijde afgesloten door een lijst.
Op de eerste verdieping zijn twee vensters met openslaande ramen en een bovenlicht
geplaatst en op de tweede verdieping twee schuifvensters. Alle vensters zijn afgezet met
een geprofileerde gestucte lijst met gebogen bovenhoeken . In het midden boven elk venster
is een versieringselement in Lodewijk-XV stijl aangebracht.
Tussen de eerste en tweede verdieping bevindt zich een cordonlijst.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. In het dakschild boven de
voorgevel is een dakkapel met twee openslaande ramen geplaatst; in dat boven de rechter
zijgevel een dakkapel met drie openslaande ramen.
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