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Paraat:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 3 juni 1994, nr. MC94.578, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Wijdstraat 12/ Achter de Kerk 9e, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 189, welk object eigendom is van mevrouw
________________________
_, is gebleken dat
het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de · bijgevoegde
Monumentenlijst;
dat het object aan de-hand van de selectie criteria 11A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals opgenomen in de Monumeiltennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad
vol cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is:
1]
het een goed voorbeeld is van een winkel/ woonhuis met een gevel uit het
laatste kwart van de negentiende eeuw;
2]
de gevelindelingen evenwichtig zijn;
3]
de detailleringen van gevel en winkelpui nog grotendeels intact zijn;
4]
de gevels zich beide goed voegen in de straatwanden;
5]
dit pand de voor de Wijdstraat/ Achter de Kerk karakteristieke geringe
perceelbreedte bezit;
6]
het pand een oudere kern bezit;
dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het
Monumenten Inventarisatie Project (MIP);
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming
Wonen- en Centrumdoeleinden heeft;
dat het object·in gebruik is als winkel met bovenwoning;
dat de bouwkundige toestand van het object matig is;
dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering
van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota;
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dat bij restauratie van monumentale onderdelen de vigerende Subsidieverordening
Stadsvernieuwing van toepassing is;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de
gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening ;
BESLUITEN:

1

1

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Wijdstraat 12, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 189, op de lijst als bedoeld in artikel
3, eerste lid van de Monumentenverordening;

Il.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.

GOUDA,

12 JUU1994

Burgemeester en wethouders voon10emd,
de secretaris,
de burgemeester,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 14515'94, van

12 JUU1994

Monumentnummer: 292
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRJNING

VAN HET MONillvffiNT.

Wijdstraat 12/ Achter de Kerk 9e
Winkel/ woonhuis met een oudere kern en een gevel met winkelpui uit 1889. Het pand
bestaat uit een begane gron.d, een verdieping en een zolderverdieping. Het pand is
voorzien van een zadeldak met rode Hollandse pannen.

Voorgevel
Het pand heeft aan de Wijdstraat een bakstenen lijstgevel. De begane grond bezit een
winkelpui die bestaat uit een gekoppeld -kozijn met pilasters en een hoofdgestel. In het
midden bevindt zich een deur met bovenlicht en aan weerszijden een etalageruit.
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters waarvan de bovenramen zijn gevuld
met glas-in-lood. De zolder bezit twee vensters met elk twee draairamen. Boven alle
vensters bevinden zich strekken met gestucte aanzetstenen en akroterien als sluitstenen.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met architraaf, fries,
guttae · en een kroonlijst op drie gedecoreerde consoles.
Achtergevel
De achtergevel is een gepleisterde zeer smalle tuitgevel. De begane grond is uitgebouwd
en voorzien van een gekoppeld kozijn met links een deur en rechts een venster. Erboven
. bevindt zich een schuifvenster met een onderraam met een vierruits en een bovenraam
met een tweeruits roedenverdeling.
Ter hoogte van de eerste verdieping is op het platte dak van de uitbouw een terras
gecreë~rd; De eerste verdieping is voorzien van een gekoppeld kozijn met twee deuren
en een bovenlicht.
De tweede verdieping bezit een vierkant venster. De tuitgevel heeft schouderstukken en
is af gezet met een rollaag.
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voor:
ruimtelijke ordening
stedebouw
BWT
landm eetkunde en kadaster
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VEO

7. Gedeputeerde Staten
8."Ministerie van WVC
9. Raad voor het Cultuurbeheer
10. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
ll. Landmeten, tbv.Kadaster Rotterdam
12. afd. SVM

