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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. MC94.621, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Markt 16, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 
C, nummer(s) 2780, welk object eigendom is van de heer ,..__ ____ ___ __ 

--.,...------,,_~---~~----,---___, is gebleken dat het ob j eet culti,mrhistorische 
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 met uitzondering van de pui een goed voorbeeld is van een pand van 

rond de eeuwwisseling; 
2] de gevelindeling met uitzondering van de pui evenwichtig is; 
3] de detailleringen met uitzondering van de pui nog grotendeels intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

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- n Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als restaurant/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk 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 4.4.1 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 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening ; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Markt 16, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 2780, op de lijst als bedoeld in artikel 
3, eerste lid van de Monumentenverordening; ··· 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

Gez. GOUDA , 0 4 OKT. 1994 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 94.21800 , van 4 oktober 1994 

Monumentnummer: 305 

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

OMSCHRJNING VAN HET MONUMENT. 

Markt 16 
Winkel/woonhuis uit 1899 bestaande uit een begane grond, twee verdiepingen en een 
zolderverdieping. Het pand bezit een grauwe bakstenen voorgevel en een plat dak met 
dakschilden die zijn gedekt met golfplaten. 

Voorgevel Markt 
De pui is recentelijk van een nieuwe invulling voorzien. Zowel de eerste als de tweede 
verdieping bezitten elk drie schuifvensters met ongedeelde ramen en getoogde bovendor
pels. De vensters bezitten per verdieping één lekdorpel over de gehele breedte van de 
gevel en boven elk venster is een segmentboog met gestucte aanzetstenen en akroterien 
gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries en kroonlijst op vier rijk 
gedecoreerde consoles. 
In het dakvlak staat een dakkapel in de trant van de neorenaissance met wangen, 
pilasters, consoles en een fronton. De kapel bezit twee draairamen. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

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

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 2780 

KADASTRAL AANDUIDING 



vervolg van de omschrijving Markt 16 (opgeste ld 4 oktober1994} 

Achtergevel aan de Koster Gijzensteeg 

De achtergevel van het achterhuis een bakstenen lijstgevel die op de begane grond is gepleisterd. Het pand 
bezit een plat dak met dakschilden die zijn gedekt met golfplaten. 
De begane grond bezit in het midden een dichtgezet venster met onder de lekdorpel een rooster. Aan 
weerszijden bevindt zich een kozijn met deur en bovenlicht. Boven de gevelopeningen van de begane grond 
zijn twee rozetankers geplaatst. 
De eerste verdieping bevat twee T-vensters met erboven houten bakken voor houten jalouzieën. De gevel is 
aan de bovenzijde afges loten door een hoofdgeste l waar in het midden een houten dakkapel doorheen 
breekt. Deze is voorzien van twee deuren waarboven een hijsbalk. 

Markt 16 uitbreiding beschrijv ing.doe 
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beperk ingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 554390 

onderwerp correctie beschrijving gemeentel ijk monument 

correctiebes luit 

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

Bij BenW-besluit nr. 94.21800 d.d. 4 oktober 1994 is de publiekrechtel ijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

305 
Markt 16 
gemeente Gouda GDA 01 C 2780 

De redengevende beschrijving , die in het beslu it wordt genoemd en als bijlage bij het besluit is gevoegd, is 
onvolledig gebleken , omdat de tweede pagina van de tekst is weggevallen . 
De aanvulling van de beschrijving , zoals die op 4 oktober 1994 is opgesteld, wordt alsnog toegevoegd . 

Uit de volledige beschrijving blijkt dat het adres van het monument Markt 16 / Koster Gijzensteeg 2d , 2e en 2f 
moet zijn . 

besluit: 

1. De bijgevoegde tekst wordt vastgesteld , als aanvulling op de redengevende beschr ijving van het 
pand Markt 16 / Koster Gijzensteeg 2d, 2e en 2f, die is opgesteld op 4 oktober 1994. 

2. Deze tekst wordt beschouwd als aanvulling van de destijds opgenomen beschr ijving in de bij lage bij 
het BenW-besluit nummer 94.21800 d.d. 4 oktober 1994 met betrekking tot de aanwijzing als 
gemeentelijk monument van Markt 16. 

Afgegeven d.d. 27 januari 2009 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen, 
Het hoofd va~ de afdel ing Gebiedsontwikke ling, 

._ . .... __ 
(. - ~ ·7 . 
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