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Paraaf:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A;
Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 8 september 1994, nr. MC94.628, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Markt 56-57, kadastraal bekend gemeente Gouda,
sectie B, nummer(s) 2957, welk object eigendom is van Amev Levensverzekering
N.V., Archime deslaan 10, 3584 BA Utrecht, is gebleken dat het object
cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende
beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad
vol cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is:
1]
beide panden goede voorbeelden zijn van winkel/woonhuizen van rond
1850;
2]
de gevelindeling van beide panden, met uitzondering van de put,
evenwichtig is;
3]
de detailleringen van beide panden, met uitzondering van de pui, nog
grotendeels intact zijn;
4]
het metselwerk van nummer 56 van ambachtelijke vaardigheid getuigt;
5]
de gevels zich goed voegen in de straatwand.
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o.;
dat volgens dit bestemmingsp lan de grond waarop het object staat de bestemming
Wonen- en Centrumdoeleinden heeft;
dat het object in gebruik is als winkel/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
gebmiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening ;
BESLUITEN:
I.

over te gaan tot plaatsing van het object Markt 56-57, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2957, op de lijst als bedoeld in artikel
3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.
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BÛrgeme,esteJ en wethouders voornoemd,
de\secret'<;t
ri,s'/
de burgemeester,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 94.21788, van 4 oktober 1994
Monumentnummer: 313
Plaatselijke aanduiding: Gouda
OMSCHRJNING

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

Markt 56
Winkel/ woonhuis van rond 1850 bestaande uit een begane grond, twee verdiepingen en
een zolder. Het is voorzien van een schilddak met rode betonpannen. Het pand bezit een
rode bakstenen lijstgevel die aan beide zijden is afgezet met een gepleisterde geblokte
band .
De begane grond is recentelijk opnieuw ingevuld.
De eerste verdieping is voorzien van twee T-vensters met getoogde bovendorpel. De
vensters bezitten geprofileerde lekdorpels en z1Jn omgeven door een gepleisterde
geblokte band. Bovenaan in het midden is de band voorzien van een gedecoreerde
sluitsteen.
De tweede verdieping bezit twee vensters met elk twee draairamen. De geprofileerde
lekdorpels van deze vensters rusten elk op twee geprofileerde kraagsteentjes. De vensters
worden geflankeerd door pilasters en hebben aan de bovenzijde afgeronde hoeken . De
vensters lopen in hoogte door tot in het hoofdstel dat bestaat uit een fries, aan beide
zijden twee gedecoreerde consoles en een kroonlijst.
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Vervolg beschrijving van het monument, behorend bij besluit nr. 21788
Markt 57
Winkel/ woonhuis van rond 1850 bestaande uit een begane grond, twee verdiepingen en
een zolderverdieping. Het pand bezit een gepleisterde lijstgevel en een schilddak met
rode betonpannen.
De begane grond is recentelijk opnieuw ingevuld.
De eerste verdieping bezit twee schuifvensters en de tweede verdieping twee T-vensters.
Alle de vensters zijn omgeven door een geprofileerde lijst waarin bovenaan in het
midden een rijkbewerkte akroterie. Onder de vensters van de tweede verdieping loopt
over de hele breedte van de gevel een geprofileerde waterlijst.
Aan de bovenzijde versmalt de gevel iets en is hij afgezet door een geprofileerde lijst.
Het bovenste gedeelte is bovendien verrijkt met twee met behulp van een geprofileerde
lijst, gevormde velden en een kroonlijst.
Achtergevel
Aan de achterzijde zijn de panden vanuit de Naaierstraat zichtbaar. Daar is te zien dat ze
op kapniveau middels een luchtbrug met elkaar zijn verbonden.
nr. 56
Dit pand heeft een gepleisterde in oorsprong vroeg zeventiende-eeuwse achtergevel die
op de begane grond recentelijk is uitgebouwd. De eerste verdieping bezit twee vensters
met elk een raam met negenruits roedenverdeling, waarboven nog twee ontlastingsbogen
bewaard zijn gebleven. De twe~de verdieping bezit een venster met twee draairamen met
elk een vierruits roedenverdeling . De bovenzijde van de gevel is in later tijd gewijzigd
en thans afgesloten door een eenvoudige daklijst. Verspreid over de gevel zijn ankers
zichtbaar.
nr. 57
Dit pand bestaat uit een voor- en achterhuis. Het achterhuis bezit een zadeldak met rode
Hollandse pannen en een bakstenen tuitgevel die aan de bovenzijde is afgezet door een
gestucte band.
De eerste verdieping heeft twee en de tweede verdieping één venster die alle twee
onderramen met een vierruits en twee bovenramen met een tweeruits roedenverdeling
hebben. Boven de vensters zijn rode bakstenen strekken gemetseld. Verspreid over de
gevel zijn meerder ankers zichtbaar.

