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BURGEiv1EESTEREN WETHOUDERS VAN G O U D A ;
Overwegende

(

dat uit de inhoud van de brief van 8 september 1994, nr. MC94.629, van de
1v1onumentencomm issie met betrekking
tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Markt 59-61, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie
R, nummer(s) 2479, welk object eigendom is van Brons Textiel Supermarkten B.V.,
Postbus 301 2400 AH Alphen aan den Rijn, is gebleken ·dat het object
cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde Monumentenlijst;
dat het object aan de hand van de select ie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst",
zoals opgenomen in de Mo numentcnn ota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol
cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is:
1l
het een goed voorbeeld is \:-an---een winkel/woonhuizenblok
dat zijn uiterlijk
grotendeels aan het einde van de negentiende eeuw he ft gekregen.
de gevelindeling van de panden , met uitzondering van de pui, evenwichtig is;
de ddailleringen, met uitzondering van de pui. nog grotendeels intact zijn;
de gevels zich goed voegen in de straatwand;
in de panden tot in de negentiende eeuw herberg "t Herthuis" was gevestigd.
Die herberg fungeerde tevens als Herenlogement voor het stadsbestuur;
de panden J!le nog een oudere kern bezitten.
6]
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan

(

Nieuwe Markt e.o.:

volgens dit bestemmingsplan de grond waarop he t object staat de bestemming
\Vanen- en Centrumdoeleinden heeft :
Lfat

c.iathet object in gebruik is als winkel.i\\ ·oning:
Jat de bouwkundige

toesta nJ van het object redelijk(nr. 59), matig(nr. 61) is:

dat de eigenaar gehoord is en kenbaar heeft gemaakt om commerciële redenen bezwaar
lc:: hebben tegen de voorge nome n plaatsing:

-2dat 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;
dat bij restaur~.tie van monumentale
Stadsvernieuwing van toepassing is;

onderdelen de vigerende Subsidieverordening

dat overigens bij toepassing van deze verordening
gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening

rekening is gehouden met de

;

BESLUITEN:
I.

over te gaan tot plaatsing van het object Markt 59-61, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2479, op de lijst als bedoeld · in artikel
3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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Burgemeester en wethouders voornoemd ,
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de burgemeester,
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Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Markt 59-61
complex van drie winkel/ woonhuizen met oude kern en elk een identieke bakstenen
voorgevel. De voorgevels van nummer 60 en 61 dateren uit 1875 en die van nummer 59
uit 1924. De panden bestaan allemaal uit een begane grond, twee verdiepingen en een
zolder. Ze zijn alle voorzien van een schilddak met rode verbeterde Hollandse pannen.
Markt 59
D" begane grond 1s recentelijk opnieuw ingevuld. De borstwering van de eerste
verdieping is aan de bovenzijd e afgesloten door een geprofileerde water"dörpel die tevens
als lekdorpel voor de twee erboven gelegen schuifvensters met r'.ongedeelde ramen
fungeert. De tweede verdieping is voorzien van twee T-vensters waarva11 hêt' linker twee
horizontale tralies bezit.
Alle vensters hebben getoogde bovendorpels en zijn omgeven door een geprofileerde
lijst met bovenaan in het midden een akroterie. De bovenramen zijn gevuld met glas-inlood.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst op drie rijkbewerkte
consoles .
In het dakvlak boven de voorgevel staat een eenvoudige dakkap el met twee draairamen
die elk een vierruits roedenverdeling hebben.

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar(s):
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3. afd. BWT
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Vervolg omschrijving van het monument, behorend bij besluit nr. 21786
Markt 60
De begane grond is recentelijk opnieuw ingevuld. De borstwering van de eerste
verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde waterdorpel die tevens
als lekdorpel voor de twee erboven gelegen T-vensters fungeert. De tweede verdieping is
eveneens voorzien van twee T-vensters waarvan het rechter twee hor izonta le tralies
bezit.
Alle vensters hebben getoogde bovendorpels en zijn omgeven door een geprofileerde
lijst met bovenaan in het midden een akroterie. De bovenramen zijn gevuld met glas-inlood.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst met twee rijkbewerkte
consoles.
In het dakvlak boven de voorgevel bevindt zich een klein dakraam.
Ma rkt 61
De begane grond is recentelijk opnieuw ingevu ld. De borstwering van de eerste
verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde waterdorpel die tevens
als lekdorpel voor de twee erboven gelegen T-vensters fungeert. De ~eede verdieping is
eveneens voorzien van twee T-vensters.
:t·
Alle vensters hebben getoogde bovendorpe ls en zijn omgeven doOI:, eeri· geprofileerde
lijst met bovenaan in het midden een akroter ie.
...
De geve l is aan de bovenzijde afges loten door een kroonlijst met twee rijkbewerkte
consoles.
In het dakvlak boven de voorgevel bevindt zich een klein dakraam.
Achtergevel
Aan de achterzijde zijn, vanuit de Naaierstraat, vanaf het niveau van de tweede
verdieping, drie gepleisterde topgevels redel ijk zichtbaar. Het pand nummer 59 is minder
diep dan beide anqere panden en wijkt aan de achterzijde ook van beide andere af.
Nummer 59 is aan de linker kant tot en met de tweede verd ieping uitgebouwd. De
uitbouw is voorz ien van een plat dak en een recent venster. De achtergevel zelf bezit een
venste r met twee onder- en bovenrame n . De topgeve l is afgezet met windveren. In het
rechte r dakvlak (vanaf de achterzijde) bevindt zich een lange dakkapel.
·
De nummers 60 en 61 zijn links tot en met de eerste verdieping uitgebouwd. Op de : _:
tweede verdieping zijn beide voorzien van twee en op de zolder van één schuifvenster.
De vensters hebben alle onden-amen met een viermits en bovenramen met een tweeru its
roedenverde ling. De topgevels zijn afgezet met windveren.
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Onderwerp:
Plaatsing van het object
Markt 59-61 op de
gemeentelijke monument enlijst.

Geachte heer/mevrouw ,
Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Artikel 3 van de Monumentenverordening maakt het mogelijk dat wij objecten, die van
monumentaal belang zijn, plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.
·Aangezien wij met de gemeentelijke Monumentencommissie van oordeel zijn dat het obj~c,t
Markt 59-61, alhier, van monumentaal belang is, hebben wij besloten genoemd objec t te
plaatsen op deze lijst. Uit de hoorzitting die in verband met deze plaatsing is gehoud en op 6
september 1994, is gebleken dat u niet instemt met dit besluit.
Bij nadere afweging van belangen heeft in de besluitvorming het monumentale belang
geprevaleerd.
De consequenties van dit besluit staan omschreven in artikel 8 en 9 van de verordening en
houden o.m. het volgende in:
- Het is verboden een beschermd monument te beschadigen, te vernielen of af te breken.
Verder is het verboden een beschermd monument zonder vergunning te verbouwen.
Een afschrift van het beslu it tot plaatsing met de monumentenlijst en een exemplaar van de
verordening treft u hierbij aan.
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Indien u niet akkoord gaat met dit besluit, kunt u op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bij
ons een bezwaarschrift indienen.
Bovendien
kunt u dan de Voorzitter van de sector bestuursrecht
van de
Arrondissementsrechtbank (Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage) om een voorlopige
voorziening verzoeken. Het griffierecht bedraagt f 200,- -. De griffie van de rechtbank zendt
ter betaling een acceptgiro toe.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de heer D.H.J . Visse, coördinator bij de afdeling SVM
van de gemeente Gouda, telefoon 01820-88253.
Gez.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van GOUDA,
de secretaris .
de bur!Iem eester.

Bijl.: div.
C.Th. Middeikoop
adjunct-secretaris

drs. W. C. Homme ls
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