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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS _VAN GOUDA;
Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 3 juni 1994, nr. MC94.588 , van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Wijdstraat 43, kadastraal bekend gemeente Gouda,
sectie B, nummer(s) 838, welk object eigendom is van Willem Speerstra B.V.,
Sarphatikd 9, 1017 WV Amsterdam, is gebleken dat het object cultuurhistorische
waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde Monumentenlijst;
dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouw kunst", zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad
vol cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is:
1]
het een goed voorbeeld is van een winkel/ woonhuis met voorgevel uit de
tweede helft van de negentiende eeuw;
2]
het een pui van rond 1920 in de trant van de Art Deco bezit;
3]
de gevelindeling evenwichtig is;
4]
de detailleringen nog grotendeels intact zijn;
5]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
6]
het pand markant is gelegen op de hoek Wijdstraat/ Korte Groenendaal;
7]
het pand een oudere kern bezit;
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 en opslagruimte;
dat de bouwkundige toestand van het object matig is;
dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt
tegen 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 1s gehouden met de
gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening ;
BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Wijdstraat 43, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 838, op de lijst als bedoeld in artikel
3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.

aounA, 12 JULr
1994
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,

Behoort bij besluit van burg emeester en wethouders nr. 14534 '94, van

12 JULI1994

Monumentnummer
Plaatselijke aanduiding: Gouda
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Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Wijdstraat 43
Winkel/ woonhuis op de hoek van de Markt en de Korte Groenendaal met een oudere
kern en gepleisterde gevels, met schijnvoegen uit de tweede helft van de negentiende
eeuw. Het pand heeft een zadeldak met rubberoid shingles evenwijdig aan de Markt
waarop aan de achterzijde een zadeldak met rode verbeterde Hollandse pannen haaks
aansluit. Het gedeelte aan de Markt bestaat uit een begane grond, een verdieping en een
zolderverdieping. Het deel aan de Korte Groenendaal bestaat uit een begane grond, een
verdieping en een zolder.
De winkelpui is rond 1920 aangebracht. De pui bevindt zich in beide gevels en heeft een
afgeschuinde hoek. Hij bestaat uit een bakstenen omlijsting en een gepleisterde en zwart
geschilderde borstwering.

Gevel aan de Markt
De pui bezit aan deze zijde een etalageruit met tien bovenlichten die zijn gevuld met
glas-in-lood. In de afgeschuinde hoek is de entree gesitueerd. Deze bestaat uit een kozijn
en een niet authentieke deur. Boven het deurkozijn vormt de gevel met behulp van een
trapsgewijze uitkraging weer een haakse hoek.
De verdieping heeft twee vensters met elk twee draairamen en een bovenraam. D e
zolder bezit twee vensters met elk twee gedeelde draairamen. De gevel is aan de
bovenzijde afgesloten door een kroonlijst.
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Gevel aan de Korte Groencndaal
De winkelpui heeft een etalageruit en zes bovenlichten die zijn gevuld met glas-in-lood.
Rechts bevinden zich achtereenvolgens een voormalig deurkozijn dat thans is voorzien van een ruit '.tot
aan de grond, twee vensters met elk een ongedeeld raam en tenslotte een voormalig deurkozijn dat thans
is voorzien van een ruit tot aan de grond.
De verdieping bezit links een venster met twee draairamen. Rechts daarvan zijn een klein venster en twee
schuifvensters met gedeelde onder- en bovenramen geplaatst.
De zolder bezit links een geveltop die de vorm van het evenwijdig aan de Markt geplaatste zadeldak
volgt. Deze topgevel is voorzien van een kozijn met twee draairamen met elk een drieruits roedenverdeling. De bovendorpe l van dit venster is tweemaal geknikt. Rechts hiervan is de gevel afgesloten door een
goot.

