afdruk voor:

gemeente
gouda

1. -----2. afd.SVM
•.;._,(H eensluidendafschrif!

Datum: -

Sector Stadsontwikkeling
Afd .: S.V.M.
Nr.: 18.899-'92

1.lllN7D
ru(/

Paraat
:

code: SVM2/870X.11K
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 september 1992, nr.18.899-'92, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Nieuwe Markt 17, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.732, welk
nand eigendom is van de heer ---:---:-----:--~--:---::--------.
-- ---~
- , is gebleken dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn are tectoniscne
en stedebouwkundige aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst
alsmede in het door de monumentencommissie uitgebrachte advies;
TTT

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" beeft;
dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte;
dat de heer Bruijstens ons heeft toegezegd ter plaatse de woonfunctie te willen versterken,
zie onze brief dd.30 maart/3 april 1992;
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;
BESLUITEN:

j
J.

over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwe Markt 17, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie C, nr.732, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van
de Monumentenverordening;
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vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.

november 1992
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.899-'92, van
SVM3/870Y.:MK

3 november

1992

Monumentnummer: 221
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT.
Nieuwe Markt 17
Een winkel met bovenwoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, bestaande uit een
begane grond en twee verdiepingen, dat wordt gedekt door een mansardekap met opnieuw
verbeterde Hollandse pannen.
De voorgevel is een traditioneel vormgegeven lijstgevel, opgetrokken uit baksteen.
Op de begane grond bestaat deze uit een winkelpui met penanten van witgesausde
verblendsteen en een zwarte natuurstenen plint. De pui heeft aan de linkerkant een deur
met bovenlicht en rechts een breed etalageraam met een drieruits bovenlicht. De penanten
hebben geprofileerde bovenzijden. De pui wordt gedekt door een geprofileerde lijst.
Op beide verdiepingen bevinden zich drie vensters met schuiframen. Ze worden ieder
gedekt door een segmentboog met een eenvoudige gemetselde boogvulling. De bovenramen
zijn voorzien van glas-in-lood. De vensterdorpels rusten over de hele gevelbreedte op een
doorlopende lijst.
De gevelbeëindiging bestaat uit drie gemetselde verdiept liggende rechthoekige velden met
daarboven een kroonlijst.
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