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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, ru.MC 92.085, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Nieuwe Markt 15-16, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.2786,
welk pand eigendom is van de heer _~~--::---~~-------,..,.----,---=---·-_J
, 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 Centrum.doeleinden" 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 gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLillTEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwe Markt 15-16, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie C, ru.2786, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

rr./

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.

aiz.11

GO~A,

3 november 1992

Bur eme~p~ en wethouders voo9Jqemd,
rli=-~ rrnt~rk \_
cle h11r12efueéster.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.876-'92, van
SVM3/870V.MK

3 november 1992

Monumentnummer: 220
Plaatselijke aanduiding: Gouda
OMSCHRINING

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

Nieuwe Markt 15-16
Winkel/ woonhuis dat is voorzien van een grauwe bakstenen lijstgevel, en een mansardedak langs de straat dat is gedekt met zwarte kruispannen. Het pand bestaat uit een begane
grond, een verdieping en een zolderverdieping.
De begane grond bezit een winkelpui in de stijl van de Jugendstil. De penanten en de
borstwerking zijn uitgevoerd in zwarte natuursteen en de penanten zijn aan de bovenzijde
van zandstenen gedecoreerde bekroningen voorzien. De pui heeft links en rechts een kozijn
waarin een deur en een bovenlicht met vierruits roeden.verdeling. In het midden bevindt
zich een grote etalageruit. Erboven zijn vijf bovenlichten met een vierruits roedenverdeling
geplaatst. De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst.
De verdieping is voorzien van vier schuifvensters met onderdorpels van groen geglazuurde
bakstenen. Erboven bevinden zich segmentbogen met rode bakstenen aanzet- en sluitstenen.
De boogvulling is verrijkt met siermetselwerk van grauwe en rode baksteen.
Aan de bovenzijde van de gevel bevindt zich een fries -dat is gedecoreerd met rode
bakstenen motieven en rust op een tandlijst.
In het midden van de gevel breekt door de kroonlijst, een topgevel waarin een rondboogvenster. Van de rondboog zijn de aanzet- en sluitstenen in rode baksteen uitgevoerd. Het
bovenste deel van de topgevel kraagt iets naar de zijkanten uit, is aan de bovenzijde
afgezet met een gestucte band en wordt bekroond door een uitgemetselde penant met erop
een pumeel.
Door de vensters van de eerste verdieping zijn twee stucplafonds zichtbaar.
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·. Plaatsing _van het ·object
· Nieuwe Markt 15-16 op dë
gemeentelijke monumentenlijst.

----

Geachte beer -

Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende:
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 15-16, 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 ~onument z_onder vergunning te verbouwen.

Een afschrift van het besluit tot plaatsing
hie~bij -aan. -

en een exemplaar van · de verordening
-

treft u

Wanneer u bezwaren beeft 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 bezw_aarscbrift kunt u adresseren aan Postbus 1086, 2800 BB Gouda.

Bijl.: div.

