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Paraaf:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 10 oktober 1994, nr. MC94.678, van de
Monumentencommissie
met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Kmie Tien deweg 16-18, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie C, nummer(s) 3945, welk object eigendom is van Vastgoed Kranenburg
& De Bruin B.V., Ida Hoeve 37, 2804 JB Gouda, is gebleken dat het object
cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven iri de bijgevoegde redengevende
beschrijving;
dat het o_bject aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst",
zo~ls opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol
cultuurhistorische kwaliteiten'.' als volgt gewaardeerd is:
1]
he.t een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis met een gevel uit het derde
kwart van de negentiende eeuw;2]
de gevelindeling 1 met uitzQndering 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 een oudere kern bezit;
6]
het snij- en mètselwerk a.rnl;,achtelijkevaardigheid bezit.
. : : ·dat het object ligt in het gebt~d van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplçin de grond :waarop het object staat ·de bestemming
Wonen- n Centrun1 _doeleiri.deq heeft;
dat het object in gebruik is als restaurant;
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 m_onumentenlijst_ niyt zonder meer meebrengt, dat verandering van
het object en aa~ipassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;

- 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 Subsidi verordening
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 :

/-G-P;7

r.

over te gaan tot plaatsing van het object Korte Tiendeweg 16-18, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3945, op de lijst als bedoel d
in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverorden ing ;

II.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,

2 2 NOV
. 1994

Burgemeester en wethouders vo01noemd,
d~·-secretari~.
de burgemeester,

(

Behoort bij bes luit van burgemeester en wethouders nr. 94.24929, van 22 november 1994
Monumentnumrner:
Plaatselijke aanduidi ng: Gouda
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Lijst a ls bedoeld in art ikel 3, lid 1
van de Monumentenverordeni ng.

OMSCHRJ JVING VAN HET MONUMENT.

Korte Tiendeweg 16-18
Winkel/woonhuis met een voorgevel uit het derde kwart van de negentie nde eeuw
bestaande uit een begane grond, twee verdiepingen en een zolde r. Het pand bezit een
zadeldak evenwijdig aan de straat dat is gedekt met rode Hollandse pannen. Het is
voorzien van een baks tene n lijstgevel.
De begane grond is rond de eeuwwisseling van een Jugendstil-pui voorzie n . Recente lijk
is de pui opnieuw ingevuld maar de Jugendstil zijpenanten en puiba lk zijn behouden. De
eerste verd ieping bezit zes T-vensters met getoogde bovendorpels. Erboven z1Jn
segmentbogen gemetse ld. De tweede verd ieping bezit zes venste rs met elk twee naar
binnendraaiende stolpramen en drie horizontale tra lies ervoor. De vensters hebben
getoogde bovendorpels en erboven zijn segmentbogen gemetseld.
De gevel is aan de bovenz ijde afgesloten door een architraaf en een kroonlijst op zeven
rijkversierde conso les.
In het dakv lak boven de voorgevel staan twee dakkapellen met elk twee stolpramen en
een fronton waarin een driehoekige diamantkop is aangebracht.

KADASTRALE TENAAMSTELLING

(

E igenaar(s):
Vastgoed Kranenburg & De Bruin B.V., Gouda
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

KADASTRALE AANDU IDING
Gemeente: Gouda
Sectie: C
Nummer(s): 3945

beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-numm er

onderwerp

540767

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. 24929 d.d. 22 november 1994 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraa l perceel
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Korte Tiendeweg 16-18
gemeente Gouda GDA 01 C 3945

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding dient te worden gecorrigeerd om de volgende
reden:
Het perceel GDA01 C 3945 is op 31 j uli 2006 gesplitst in de percelen GDA01 4336 en 4338 . De beperking is
derhalve op beide percelen geregistreerd onder Registernummer 429 .
Het perceel GDA01 C 4336 is op 6 september 2006 geruild tegen perceel GDA01 C 4337 , welke onderdeel
uitmaakte van het pand Korte Tiendeweg 14.
Het perceel GDA 01 C 4337 is samen met perceel GDA01 C 4338 bij akte deel 50622 nummer 142 dd 11
september 2006 gesplitst in appartementen met de numme ring GDA01 C 4339 A 01 Urn A04 .
Daarom dient de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd te worden op de percelen
GDA01 C 4337 en GDA01 C 4338 en de appartementen GDA01 C 4339 A01 t/m A04.
Aan de hand van de beschrijving blijkt het juiste adres van het monument Korte Tiendeweg 16-18 / Achter
de Kerk 3, 4 en 4a t/m 4e te zijn .
De beschrijving van het pakhuis dat aan de Koster Gijzensteeg grenst en zich op dit perceel bevind t, is
opgenomen onder de beschrijving van 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 4337 , 4338, 4339 A01, 4339 A02, 4339 A03 en 4339 A04 ,
zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven,

Afgegeven d.d. 26 januari 2009 .
Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders van Gouda , /
namens dezen,
Het hoofd van de afdelip511
Gebieciyontwikkeling,
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MONUMENTENTEKENING
dienst:
Ruimtelijke Ontwikke ling

en Beheer

schaal :

Adres

KorteT~ ndeweg 16e n 18

1:2!0

afdeling :
Beheer Oponbaro Ruimte

formaat:

Geo • informatie

bozoekad,os:
Antwerps ewèg 5
2803 PB Gouda

postadr.s:
pO$lbus 1086
2800 BB Oouda

n~~
ge meente
gouda

Kadastraal bekend
Sectie
C
Nummer(s) 4337, 4338, 4339 A1 Urn A4
monurnentnummor
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