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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;
(__

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 7 mei 1992, nr.M 92.029, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van
het pand Lange Tiendeweg 54, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.3112, welk
pand eigendom is van mevrouw ■■■■■
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 "Nieuwe Markt e.o.";
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming "Wonen
en Centrumdoeleinden heeft;
dat het pand in gebruik is als woning en praktijkruimte;
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:

over te gaan tot plaatsing van het object Lange Tiendeweg 54, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie C, nr.3112, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;
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vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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GOUDA, 23 juni 1992
Bur,gemeester en wethouders voornoemd,
ct,f secretaris,
,,-+..geq\,lrgemeester,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.10.663, van
SVM3/296C.MK

2 3 JUNI1992

Monumentnummer: 195
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

(_

Lange Tiendeweg 54
~Het woonhuis uit 1902 bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het is voorzien van een bakstenen gevel en een zadeldak gedekt met rode verbeterde
Hollandse pannen.
De poort die zich links van het oude pand bevond is gelijktijdig met de nieuwbouw in
1902, op de begane grond, bebouwd . Daarin is een kozijn geplaatst waarin een deur in
neorenaissancestijl met panelen en smeedwerk en een bovenlicht. Rechts daarvan bevinden
zich twee schuifvensters met ongedeelde ramen.
De borstwering is voorzien van een natuurstenen plint en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een natuurstenen waterlijst.
Het linkerdeel van de gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakstenen balustrade.
De linker eindbaluster wordt bekroond door een bol. Rechts bevinden zich op de
verdieping twee T-vensters waarvan de bovenramen zijn gevuld met glas in lood.
Boven alle gevelopeningen bevinden zich segmentbogen waarin siermetselwerk.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel waar in het midden een
trapgevel doorheen breekt. De topgevel is voorzien van een venster met twee openslaande
ramen en bezit natuurstenen dekstenen. De bovenste trap is verrijkt met uitkragend
metselwerk en wordt bekroond door een bol op voluten.
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