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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 september 1992, nr.MC 92.081, van de

Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Nieuwe Markt 9, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.724, welk

pand eigendom is van "Het Brouwertje" B.V., Zilverstraat 76, 2544 EL Den Haag, 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 Centrumdoeleinden" heeft;

dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte;
dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk is;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:
IB

over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwe Markt 9, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie C, nr.724, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van
de Monumentenverordening;

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.880-'92, van 3 [} M/ÿ/IÿRI 1993

SVM3/799C.MK

Monumentnummer: 216

Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Nieuwe Markt 9
Een tot bedrijfspand verbouwd klein woonhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw,
bestaande uit een begane grond en verdieping, dat wordt gedekt door een mansardekap
met rode Hollandse pannen.

De voorgevel is een uit fijngevoegde rode baksteen opgetrokken afgeknotte halsgevel. Op
de begane grond is de gevel gepleisterd en voorzien van schijnvoegen ter imitatie van
natuursteen blokken. Een kozijn met pakhuisdeuren is ingebroken.
De begane grond en de verdieping zijn van elkaar gescheiden door een smalle waterlijst,
die tevens dienst doet als lekdorpel van een venster in het midden van de gevel op de
verdieping. Dit venster is voorzien van een vierruits schuif:raam en wordt gedekt door een

gepleisterde strek. De geveltop is afgezet met een rollaag en wordt bekroond door een
hoge vooruitstekende kroon_lijst.
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