
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd .: S.V.M. 
Nr.: 94.24928 

Voor eensluidend afschrift 

Paraaf: 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoo n 01820 - 8821 1 
telefax 01820 - 88464 

BURGEMEES TER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 10 oktober 1994, nr. MC94.680, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Korte Tiendeweg 14-14z, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie C, nummer(s) 3200, welk object eigendom is van mevrouw 
------ ------~--...,......, 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 11A-panden en Jongere Bouwkunst 11, 

zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 11Gouda, stad vol 
cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
l] het een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis met een voorgevel uit het 

laatste kwart van de negentiende eeuw; · 
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; 
5] het pand, mede gezien de hoge begane grond, de steile kap en de oude 

pakhuizen aan de achterzijde, een oudere kern bezit; 
6] het pand markant gelegen is op de hoek van de Korte Tiendeweg en de Koster 

Gijzensteeg. 

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 slagerij/bovenwoning; 

dat de bouwkundige toestand van het obj et matig is; 

dat de eigenaar gehoord is en niet heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit en 
hiervoor geen reden heeft kenbaargemaakt; 

dat plaatsing op de monum ntenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering van 
het object en aanpassing aan een doelmatig gebrnik 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 Korte Tiendeweg 14-14z, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3200, op de lijst als bedoeld 
in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 2 2 NOV. 19.94 
Bhrgemees(er en wethouders voorno md, 
de secretaris, de burgemeester, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr . 94.24928, van 22 november 1994 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 328 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Korte Tiendeweg 14-14z 
Oospronkelijk zeventiende-eeuws woonhuis op de hoek Korte Tiendeweg/ Koster 
Gijzensteeg waarvan de voorgevel in het laatste kwart van de negentiende eeuw is 
gewijzigd en dat thans als winkel/woonhuis fungeert. Het pand bestaat uit een begane 
grond, een verdieping en een zolder. Het bezit een hoog driezijdig schilddak met deels 
gesmoorde en deels rode Hollandse pannen en een gepleisterde lijstgevel met horizontale 
schijnvoegen en -strek.ken. 

Gevel aan de Korte Tiendeweg 
De pui is opnieuw ingevuld en op de hoek afgeschuind. De verdieping bezit twee 
schuifvensters waarvan de bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. De gevel is aan de 
bovenzijde afgesloten door een kroonlijst op klossen. In het dakvlak boven de voorgevel 
zijn twee kleine dakramen geplaatst. 

Gevel aan de Koster Gijzensteeg 
De rechter zijgevel is gepleisterd. De recente winkelpui loopt in deze gevel nog iets 
door. Rechts bevinden zich twee dichtgezette, in grootte verschillende, gevelopeningen 
waarboven strekken met aanzet- en sluitstenen zijn aangegeven. Erboven zijn acht ankers 
geplaatst. 
De verdieping is rechts van het midden voorzien van drie vensters. Het linker bezit één 
draairaam, de overige twee elk twee stolpramen. De gev l wordt aan de bovenzijde 
afg sloten door een eenvoudige gootlijst. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): mevrouw. ___ ~ ___ ____,l 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
ectie: C 

Nummer(s ): 3200 

KADASTRALE AANDUIDING 
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bijlage omschrijving monument behorend bij besluit nr. 94.24928 

Achte rgevel 
De achtergevel is een hoge tuitgevel met schouders . Op verdiepingniveau bevinden zich 
twee kleine vensters . 
Haaks op de achtergevel staan, evenwijdig aan de steeg en in elkaars verlengde, twee 
pakhuizen die elk bestaan uit een begane grond en een kap. De zadeldaken bev inden 
zich evenwijdig aan de straat en zijn gedekt met rode Hollandse pannen. 
Het linker pakhuis is hoger dan het rechter pakhuis en bezit gepleisterde gevels. Het is 
aan de Koster Gijzensteeg links voorzien van een kozijn met deur en erboven een 
dichtgezette opening waarboven een strek met aanzet- en sluitsteen . In het midden 
bevindt zich een recent geplaatst kozijn met in het midden twee ruiten en aan 
weerszijden twee ruiten. Direct onder het zadeldak bevindt zich in het midden van de 
gevel een smal horizontaal geplaatst venster met klepraam . 
Het zadeldak hangt over. 
Het rechter pakhuis bezit een gepleisterde voorgevel en een met gepotdekse lde delen 
beklede rechter zijgeve l. De voorgevel is voorzien van een gekoppeld kozijn dat nog iets 
doorloopt in het linker pakhuis. Het kozijn bestaat uit een deur in het midden die wordt 
geflankeerd door twee ramen . De gevel is voorzien van een mastgoot. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 540744 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebes/u it 

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

Bij BenW-besluit nr. 94.24928 d.d. 22 november 1994 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

328 
Korte Tiendeweg 14-14z 
gemeente Gouda GDA 01 C 3200 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden : 

Het percee l GDA01 C 3200 is op 31 juli 2006 gesplitst in de percelen GDA01 4335 en 4337. 

Het perceel GDA01 C 4337 is op 6 september 2006 geruild tegen het perceel GDA01 C 4336. 
Derhalve dient de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd te worden op de percelen 
GDA01 C 4335 en 4336 

(Het perceel GDA01 C 4337 maakt onderdeel uit van het pand Korte Tiendeweg 16-18 en is samen met 
perceel GDA01 C 4338 bij akte deel 50622 nummer 142 dd 11 september 2006 gesplitst in appartementen 
met de nummering GDA01 C 4339 A 01 t/m A04.) 

Uit de beschrijving blijkt dat het ju iste adres van dit moment Korte Tiendeweg 14 / Koster Gijzensteeg 1 is. 
Eén van de pakhuizen die aan de Koster Gijzensteeg grenzen bevindt zich op perceel C 4338 en behoort bij 
het gemeentelijke monument Korte Tiendeweg 16-18. De beschrijving hiervan is opgenomen onder het 
gemeentelijk monument Korte Tiendeweg 14/Koster Gijzensteeg 1. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de 
percelen 
gemeente Gouda , GDA 01 sectie C nummer 4335 en 4336, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven, 

Afgegeven d.d. 26 januari 2009. 

Hoog achtend , 

Burgemeester en wethouders van Goudá, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelioq Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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'""" 5 augustus 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst : 
Ruimtelijke Ontwlk'kcllng 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Gt?o - inrormatfe 

bezoekadres: 
Antwerpseweg 5 
2803 PB Gouda 

postadres: 
postbus 1086 
2800 88 Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Korte Tiendeweg 14 

Kadastraa l bekend 
Sect ie C 
Nummer(s) 4335 en 4336 
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