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Voor e~n,lum~dttfüfihrift 
Datum: 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U DA ; 

Oveiwegende, dat uit de inhoud van de brief van 25 januari 1993, nr.MC 93.012, van de c_ ·_ 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Markt 22-23, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.0040, welk pand 
eigendom is van de heer _________________________ __, 
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 woning en bedrijf; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed 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. 

Il. 

Gez. r---. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Markt 22-23, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie C, m.0040, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 
Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GO;;; · 3 0 · MAMî 1993 
Bur emeejer jJ, wethouders voornoemd, 
cie . ecreclri'l 7,.,, de burnemeester. 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.1815-'93, van 
SVM3/214BD.NIK 

3 o M~M, 1993 
( 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 266 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Markt 22 
Winkel/woonhuis uit het tweede decennium van de twintigste eeuw met een bakstenen 
voorgevel. Het pand bestaat uit een begane grond en twee verdiepingen en heeft een 
zadeldak met rode verbeterde Hollandse pannen. 
Op de begane grond bevindt zich de originele houten pui met hardstenen borstwering: 
links bevindt zich een groot schuifvenster dat aan de rechterzijde is afgesloten door een 
ronde boek met gebogen glas. Rechts van het grote schuifvenster bevindt zich een portiek 
waarin links de entrée van het café, bestaande uit een kozijn met authentieke deur en( 
drieruits bovenlicht. In de achtermuur van het portiek bevindt zich de entrée van de 
bovenwoning, die bestaat uit een kozijn met authentieke deur en bovenlicht gevuld met 
glas-in-lood. De rechter muur is gestuct en voorzien van geprofileerde lijsten. 
De eerste verdieping bezit in het midden een driezijdige erker op uitkragend metselwerk 
met in elke zijde een schuifvenster. Aan weerszijden van de erker bevindt zich een 
schuifvenster met erboven staand metselwerk. · ' 
De erker loopt langs de tweede verdieping door en is daar voorzien van een met 
gepotdekseld hout beklede borstwering. De erker bezit drie schuifvensters en een met zink 
bekleed tentdak. Aan weerszijden van de erker is een schuifvenster met erboven staand 
metselwerk geplaatst. 
De bovenzijde van de gevel is horizontaal afgesloten met staand metselwerk, dat in het 
midden iets hoger is doorgezet, alsmede rode gevelpannen. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: de heer ----~ 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 0040 

afdruk voor: 
1. afd.ruimte en verkeer 
2. afd.stedebouw 
3. afd.BWT 
4. afd.landmeetkunde en kadaster 
5. afd.B.O.B. 

6. Gedeputeerde Staten 
7. Ministerie van WVC 
8. Raad voor het Cultuurbeheer 
9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
10. afd.SVM 
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Beschrijving van de feestzaal in de richting van de achtergevel 
De feestzaal uit 1923, aan de achterzijde van het pand, bezit een vloer met massief eiken 
langshout blokkenparket ( 4 cm. dik) en een lichtstraat waarin glas is geplaatst. In de 
rechter muur bevinden zich twee gekoppelde kozijnen waarvan de ramen zijn gevuld met 
glas-in-lood. Daarin zijn onder andere glazen en flessen alsmede de naam "CENTRAL" 
afgebeeld . Boven beide kozijnen zijn twee brede lage vensters met glas-in-lood geplaatst. 
Aan de achterzijde van de zaal bevindt zich een kozijn met deur en een klein toneel. 

De muurschilderingen in de stijl van de Art Deco beslaan in totaal 50 m2 versprei d over 
twee lange wanden (in de rechter wand bevindt zich een schuin geplaatst gedeelte) . 
De schilderingen zijn aangebracht op een oranje achtergrond . Elke wand is ingedeeld in 
een aantal vakken die van elkaar zijn gescheiden door gestileerde planten.motieven. De 
plantenmotieven zijn in groen, geel en rood uitgevoerd. Per vak is een dame met zwart, 
rood of blond haar en een weelderig gewaad afgebee ld. De gewaden zijn in verschillende 
kleuren geschilderd: groen ton-sur-ton, roze ton-sur-ton, rood ton-sur-ton en combinatie( 
van groen, oranje en rood. Voor details veIWijzen we naar bijgevoegde foto's. 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 540103 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebes/u it 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 1815-' 93 d.d. 30 maart 1993 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevestigd, met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

266 
Markt 22-23 
GDA 01 C 0040 

Deze beperking, die op grond van dit besluit op genoemd kadastraal perceel is gevestigd, heeft een 
verandering ondergaan om de volgende reden: 

Met besluit nummer 9910578 van 14 juli 2000 heet de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen een gedeelte van dit gemeenteliljk monument aangewezen als rijksmonument. De 
beperking Gemeentelijk Monument is daarom nu van toepassing op C 40 gedeeltelijk . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het pand Markt 
22-23 te worden gevestigd op het perceel GDA 01 C 40 gedeeltelijk, zoals aangegeven op bijgevoegd 
kaartje. Het oranje gedeelte betreft het gemeentelijk monument. 

Afgegeven d.d. 3 april 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, / 
Het hoofd van de afdelina Gel:5iedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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rijksmonument 
monument 

■1■ 1 ■ 11 monumentlijn 

3017 

ew. 
ew. 

gew. 

dienst: 
Ruimtelijke Ontwikkelln9 
en Beheer 

ardeling : 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - informatie 

bezoekadros: -
AntwerpH wtg S 
2303 PS Gouda 

omsc hr ijv ing 

Adres 
Markt 22 en 23 

Kadastraal bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 40 gedeeltelijk 

304 

get. gez. 

schaal: 
1:250 

fo rmaat: 
A4 
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