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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 8 september 1994, nr. MC94.619, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Markt 10, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 
C, nummer(s) 1305, welk object eigendom is van de heer ...._~------.-,~-

___________ ......;i, is gebleken dat het object cultuur 1storisc e 
waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria 11A-panden en Jongere Bouw
kunst", zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda , stad 
vol cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
l] het met uitzondering van de pui een goed voorbeeld is van een winkel/ 

woonhuis van rond 1910; 
2] het pand in de Jugendstil is vormgegeven; 
3] de gevelindeling met uitzondering van de pui evenwichtig is; 
4] de detailleringen met uitzondering van de pui nog grotendeels intact zijn; 
5] de gevel zich goed voegt in de straatwand; · 

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 restaurant; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed 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; 
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dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.4.l van bovengenoemde Monumentennota; 

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 
gebrniksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening ; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Markt 10, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1305, op de lijst als bedoeld in artikel 
3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez.--... GOUDA, .- 4 0 KT, 1994 
Burg;;~es _ter ?11 wethouders voornoemd, 
de \,~cretans( / de burgemeester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 94.21782, van 4 oktober 1994 

Monumentnummer: 303 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordenin 

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Markt 10 
Winkel/ woonhuis in Jugendstil van rond 1910 bestaande uit een begane grond en twee 
verdiepingen. Het pand bezit een plat dak en een rode bakstenen gevel die is verleven
digd met gele bakstenen speklagen. 
De pui is recentelijk bekleed met natuursteenplaten en opnieuw ingevuld. Van de 
authentieke pui resteren de natuurstenen bekroningen van de lisenen aan de zijkanten 
van de gevel. Ertussen bevindt zich een band met siermetselwerk. 
De eerste verdieping bezit een breed gekoppeld kozijn met in het midden twee maal 
twee draairamen die worden geflankeerd door twee zijlichten. De vier bovenramen zijn 
gevuld met glas-in-lood. Het kozijn wordt overspannen door een stalen latei die is 
gedecoreerd met rozetten en erboven is in pleisterwerk een segmentboog aangebracht. 
Het boogveld is gevuld met tegels waarop het silhouet van Parijs. De bovenzijde van de 
segmentboog -is getrapt en afgedekt met een geprofileerde lijst die tevens als lekdorpel 
voor de drie erboven gelegen vensters fungeert. Het middelste venster van de tweede 
verdieping is het hoogste n is een schuifvenster. Boven de drie vensters zijn lateien 
geplaatst. 
De gevel is aan beide uiteinden voorzien van hoger opgaande penanten die worden 
bekroond door gedecoreerde natuurstenen opzetstukken. Het tussenliggende geveldeel is 
met een gestucte geprofile rde band rondboogvormig afgesloten. De band is aan de 
onderzijde trapsgewijs aangebracht. Tussen de penanten en bovenop de lijst bevindt zich 
smeedijzeren hekwerk met in het midden een windvaan met daarin het jaartal 1910. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer --~ 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 1305 
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