
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 18.878-'92 

code: SVM2/870L.MK 

afdruk voor: 
1. ____ ____. 
2. afd.SVM 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 september 1992, nr.MC 92.082, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Nieuwe Markt 10, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.2982, welk 
pand eigendom is van mevrouw _____________________ _ 
_______ is gebleken dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architecto
nische 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 bovenwoning leeg staat; 

dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk 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 gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

. I. 

BESLlTTTEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwe Markt 10, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nr.2982, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA; - 3 november 1992 

Bur(meys .téJ.r\ en wethouders voornoemd, 
de ~e;r~$.ris, \ de »,urg~mrest~, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.878-'92, van 3 november 1992 
SVM3 /870M.MK 

Monumentnummer: 217 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Nieuwe Markt 10 
Een winkel met bovenwoning uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, bestaande uit 
een begane grond en een verdieping, die wordt gedekt door een mansardekap met rode 
Hollandse pannen. 
De voorgevel is een lijstgevel, opgetrokken uit rode baksteen en verrijkt met gestucte 
speklagen. 
De begane grond heeft een brede houten winkelpui met aan weerskanten een gemetselde 
penant. De pui heeft links een deur met rechts daarvan een breed etalageraam. Boven de 
deur en het raam bevinden zich een reeks van in totaal acht bovenlichten met geëtst glas. 
De begane grond en de verdieping worden van elkaar gescheiden door een geprofileerde 
waterlijst, die tevens dienst doet als lekdorpel van de twee vensters op de verdieping. Deze 
vensters hebben schuiframen met in de bovenramen rechthoekige glas-in-loodruiten. De 
vensters worden ieder gedekt door een segmentboogvormige ontlastingsboog met gepleister
de aanzet- en sluitstenen. 
De gevelbeëindiging bestaat uit een kroonlijst. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel, 
voorzien twee openslaande ramen, met kleine gesneden wangen en een fronton. 

Eigenaar: mevrouw 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer s : 2982 

afdruk voor: 
1. afd.ruimte en verkeer 
2. afd.stedebouw 
3. afd.BWT 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 

6. Gedeputeerde Staten 
7. Ministerie van WVC 
8. Raad voor het Cultuurbeheer 

4. afd.landmeetkunde en kadaster 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
10. afd.SVM 5. afd.B.O.B. 



gemeente 
gouda 

sector: Stadsontwikkeling 

afd.: S.V.M. 

code: SVM1/870K.MK 

Onderwerp: 
Plaatsing van het object 
Nieuwe Markt 10 op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 

Geachte mevrouw -

Voor eensluidend afschrit!:::l 

Paraaf: 

doorkiesnr.: 88243 

ons kenmerk: 18.878-'92 

uw kenmerk: 

Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende: · 

af druk voor: 
1. weth.Melaard 
2. afd.SVM 

AANTEKENEN 

met bericht van ontvangst 

GOUDA, 10 november 1992 

verz.: 16 NOV, 1992 

Artikel 3 van de Monumentenverordening maakt het mogelijk dat wij panden, die van 
monumentaal belang zijn, plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Aangezien wij met de gemeentelijke Monumentencommissie van oordeel zijn dat het object 
Nieuwe Markt 10, alhier, van monumentaal belang is, hebben wij besloten dat pand te . 
plaatsen op deze lijst. De consequenties van dit besluit staan omschreven in artikel 8 en 9 
van de verordening en houden o.m. het volgende in: 

- Het is verboden een beschermd monument te beschadigen, te vernielen of af te breken. 
Verder is het verboden een beschermd monument zonder vergunning te verbouwen. 

Een afschrift van het besluit tot plaatsing en een exemplaar van de verordening treft u 
hierbij aan. 

Wanneer u bezwaren heeft tegen deze plaatsing kunt u binnen 30 dagen na de datum van 
verzending van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift krachtens de Wet AROB bij ons 
college indienen. Dit bezwaarschrift kunt u adresseren aan Postbus 1086, 2800 BB Gouda. 

Bijl.: div. 


