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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 8 september 1994, nr. MC94.633, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Markt 67-68, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie B, nummer(s) 232l(nr.67), 2765(nr.68) welk object eigendom is van Telkamp 
Concern B.V., Postbus 306, 2410 AH Bodegraven (eigenaar van nummer 67), 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 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 twee winkel/ woonhuizen die in het laatste 

kwart van de negentiende eeuw van identieke voorgevels werden voorzien; 
2] dit een van de eerste voorbeelden is van een schaalvergroting in stijl; 
3] de gevelindeling evenwichtig is; 
4] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
5] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
6] de neorenaissance pui van nummer 67 nog geheel intact is. 

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 winkel; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar gehoord is en de volgende bezwaren heeft: 
hij voelt zich commercieel belemmert als zijn pand geplaatst is op de gemeentelijke 
monumentenlijst. 
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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 boveng noemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdele~ 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 ; 

I. 

II. 

Gez. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Markt 67-68, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 232l(nr. 67), 2765(nr. 68) op de lijst 
als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

G~UDA,_") - 4 0 KT. 1994 
Burgemeeste)1ien wethouders voornoemd, 
d~ secretaris. / de burgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 94.21780, van 4 oktober 1994 

Monumentnummer: 318 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Markt 67-68 
Twee winkel/woonhuizen met identieke bakstenen voorgevels uit het laatste kwart van 
de negentiende eeuw. Beide panden bestaan uit een begane grond, twee verdiepingen en 
een zolder. Ze zijn voorzien van schilddaken met rode verbeterde Hollandse pannen. 

Markt 67 
Op de begane grond bevindt zich een pui in de neorenaissancestijl. Beide zijpenanten 
zijn bekleed met, met zwarte banden gedecoreerde, rode natuurstenen pilasters. De 
pilasters worden beide bekroond door een voluut in de vorm van een atlas. De atlassen 
dragen de gedecoreerde uiteinden van de puibalk. De pui-invulling bestaat uit links een 
ondiep portiek waarin een kozijn met deur en gedeeld bovenlicht en een gedecoreerd 
stucplafond. Rechts is een etalageruit boven een natuurstenen borstwering geplaatst. De 
etalage is links met een ronde hoek waarin gebogen glas, afgesloten. 
De eerste verdieping bezit twee schuifvensters met geprofileerde onderdorpels en met 
bovenramen die zijn gevuld met glas-in-lood. De tweede verdieping bezit twee lagere 
vensters met een ongedeeld klepraam en geprofileerde onderdorpel. Alle vensters hebben 
getoogde bovendorpels, zijn omgeven door geprofileerde lijsten en hebben midden 
bovenaan een akroterie. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst op drie rijkbewe rkte 
consoles. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): Telkamp Concern B.V ., Bodegraven(nr. 67) en Assurantiekantoor 
Bestebreurtje B.V., Gouda(nr. 68) 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 

KADASTRALE AANDUIDING 

Nummer(s) : 2321(nr.67), 2765(nr.68) 



Vervolg omschrijving van het monument, behorend bij besluit nr. 21780 

Markt 68 
De pui is recentelijk opnieuw ingevuld. 
De eerste verdieping bezit twee schuifvensters met bovenramen die zijn gevuld met glas
in-lood en geprofileerde onderdorpels. De tweede verdieping bezit twee lagere vensters 
met elk twee draairamen, drie horizontaal geplaatste tralies en een geprofileerde 
onderdorpel. Alle vensters hebben getoogde bovendorpels, zijn omgeven door geprofi
leerde lijsten en hebben midden bovenaan een akroterie. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst op drie rijkbewerkte 
consoles. 


