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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 10 november 1992, m.MC 92.153, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Hoogstraat 22, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.3296, welk
pand eigendom is van de heer ---~----~--------__,
is gebleken
dat het bier 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 winkel/woning;
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;
BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Hoogstraat 22, kadas_traal bekend gemeente
Gouda, sectie C, nr.3296, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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en wethouders voornoemd,
de hurnemeester.

·r
~

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.23.167-'92, van o
SVM3/214FF.MK
O
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Monumentnummer: 250
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Hoogstraat 22
Woon/ winkelpand uit ca. 1905 opgetrokken in de stijl van de Art Nouveau. Het pand
bestaat uit een begane grond en twee verdiepingen en wordt gedekt door een plat dak.
Het bezit een gevel die is opgetrokken uit rode en is verrijkt met gele verblendstenen.
De pui-invulling is van recente datum al zijn nog delen van de bovenzijde van de oude pui
zichtbaar.
Beide verdiepingen bezitten twee schuifvensters waarboven een gedecoreerde natuurstenen
latei en een gemetselde ontlastingsboog. De bovenramen van de vensters van de tweede
verdieping hebben een drieruits roeden.verdeling. Aan weerskanten van alle vensters zijn ter
decoratie vier natuursteentjes geplaatst. Tussen beide boven.dorpels van de vensters van
zowel de eerste als de tweede verdieping is een sieranker geplaatst.
De gevel is aan weerszijden, ter hoogte van de tweede verdieping, voorzien van een
uitgemetselde penant die rust op een gedecoreerde natuursteen. Halverwege naar binnen
toe verbreedt de penant boven een tweede natuursteen en hij is aan de bovenzijde
voorzien van een natuurstenen bekroning. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door
een zwarte geprofileerde bakstenen lijst met daarboven twee lagen rode verblendsteen en
rode gevelpannen.
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