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Paraaf:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;
Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 10 oktober 1994, nr. MC94.674, van de
Monumentencommissie
met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Korte Tiendeweg 1-5, kadastraal bekend gemeente
Gouda. sectie C, nummer(s) 0059 welk object eigendom is van mevrouw .
_--.,: -:------:----~-:------:::-----:-----,---,---~.._J
is gebleken dat·-,- e....,.
t- obJec
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]
het linker pand een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis met een gevel
die in het laatste kwart van de negentiende eeuw is vormgegeven;
2J
het rechter pand een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis van rond 1900
3]
de gevelindelingen, met uitzondering van de pui, evenwichtig zijn;
4]
cte detailleringen, met uitzondering van de pui, nog grotendeels intact zijn;
5]
de gevels zich goed voegen in de straatwand;
6]
het linker pand een oudere kern bezit.
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 Centrum doeleinden heeft;
dat het object in gebruik is als winkel/kantoor;
dat de bouwkundige toestand van het object matig tot redelijk is;
dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van
het object en aanpass ing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
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- 2-

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
Stadsve1nieuwing 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 K011e Tiendeweg 1-5, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 0059, op de lijst als bedoeld
in artike l 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

Gez.

GOUDA,

2 2 NOV.
1994

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de.' secret-ar
is,
de burgemeester,
1 .

(

Behomt bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 94.24920, van 22 november 1994
Monumentnummer: 324
Plaat selijke aanduiding: Gouda

OMSCHRINING

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

Korte Tiendeweg 1-5
Twee winkel/ woonhuizen op de hoek Korte Tiendeweg/ Stoofsteeg.

I

1

Linker pand, geve l Korte Tiendeweg
Het linker pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping en
dateert grotendeels uit de zeventiende eeuw. Het is deels voorzien van een schilddak met
rode Hollandse pannen en het voorste gedeelte van het dak is plat. Het heeft een
gepleisterde voorgevel met schijnvoegen en -strekken en een deels gepleisterde en deels
gele bakstenen zijgevel.
De pui is recentelijk opnieuw ingevuld en vormt een geheel met die van het naastgelegen pand. Hij is bekleed met leisteen en bestaat uit een ondiep portiek met deur tussen
twee etalages.
Zowel de eerste verdieping als de zolder bezit twee vensters met onder twee stolpramen
en bovenr amen di zijn gevuld met glas-in-lood. De vensters van de zolder zijn lager
dan die van de eerste v rdi ping.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst.
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bijlage omschrijving monumen t behorend bij besluit nr. 94.24920

Gevel Stoofsteeg
De zijgevel van het linker pand is rechts gepleisterd en voorzien van schijnvoegen en
ankers. Het gele bakstenen gedeelte is op de begane grond van links naar rechts voorzien
van een kozijn met twee deuren en twee bovemamen; een venster met twee stolpramen
en erboven een gedee ld bovenlicht met glas-in-lood; een ondiepe nis en twee schuifvensters met in de bovenramen glas-in-lood.
De verdieping bezit van links naar rechts een gekoppeld kozijn met twee ramen waarvan
de onderste zijn gedee ld; een venster met twee stolpramen en een gedeeld bovemaam
met glas-in-lood; een rond raam dat is gevuld met glas-in-lood en twee T-vensters
waarvan de bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood.
Ter plaatse van de zolder is het linker gedeelte van de gevel hoger opgetrokken en aan
de bovenzijde recht afgesloten met een daklijst. Deze "uitbouw" sluit met een schilddak
met rode verbeterde Hollandse pannen op het hoofddak aan. In dit hogere geveldeel
bevinden zkh twee gekoppelde kozijnen met elk t,,;yeedraairamen met zesruits roedenverdeling. Boven alle gevelopeningen zijn rode bakstenen strekken of rollagen gemetseld.
Het rechter geveldeel is aan de bovenz ijde afgesloten door een daklijst. In het dakvlak
erboven staat een dakkapel met twee draairamen.
Recht erpand
Het rechter pand bestaat uit een begane grond, een verdiep ing en een zolderver dieping
en dateert van 1897-1898. Het pand bezit een bakstenen voorgevel verlevendigd met
speklagen en diamantkoppen en een plat dak dat aan de voorzijde iets naar de gevel
oploopt.
De pui is recentelijk opnieuw ingevu ld en vormt een geheel met die van het naast gelegen pand. Hij is bekleed met leisteen en bestaat uit een brede etalage en een ondiep
portiek met deur tussen l:\veesmallere etalages .
Zowel de eerste verdieping als de zolderverdieping bezitten vier schuifvensters . De
bovenramen van beide linker vensters van de eerste verdieping zijn gevuld met glas-inIood. De bouw lagen zijn met behulp van geprofileerde waterlijsten, die tevens als
lekdorpe l van de erboven gelegen vensters fungeren, van elkaar gescheiden.
Boven alle vensters zijn segmentbogen met gepleisterde aanzetstenen en diamantkoppen
als slu itstenen gemetseld . De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk en gepleisterde
bollen.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een omgezet hoofdgestel met een bakstenen fries met siermetse lwerk, zeven gedecoreerde consoles waarvan vijf boven de
voorgevel en een kroonlijst.

■
beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer

onderwerp

541331
correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 94.24920 d.d. 22 november 1994 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeente lijk
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

324
Korte Tiendeweg 1-5
gemeente Gouda GDA 01 C 59

De in dit besluit opgenomen kadastra le perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden :
Het perceel GDA01 C 59 is slechts de kadastrale aanduiding van het linker pand zoals omschreven in de
omschrijv ing van het monument. Er is tevens sprake van een rechter pand dat twee kadastrale nummers
heeft te weten GDA C 2788 en 2789 . Deze nummers zijn niet opgenomen in het besluit. De
publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is echter wel van toepass ing.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de
percelen
gemeente Gouda , GDA 01 C 59, 2788 en 2789, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven .,

Afgegeven d.d. 5 augustus 2008.
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monument
monumentlijn
gew .
gew.
JR

datum

omschrijving

9j u'li 2008

get.

gez.

MONUMENTENTEKENING
dienst :
Ruimtolijke Ontwlkktt ll ng
en Beheer

Adres

Korte Tiendeweg 1, Stoofsteeg 2

afdeling :

A4

Geo - Informatie

Kadastraal bekend
Sectie
c
Nummer(s) 59, 2788 en 2789

2303 PB Gouda

pos~d res:

poslb1Js 10H
2400 B8 Oouda

gemeente

gouda

1:250
formaat:

Beheer Openbare Ruimte

bezoekadres:
Antwerpseweg 5

schaal:

