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Voor eensluidend afschrift 

Datum~ 1 JUN 7nnfi /Î 

Paraat: 

stadhuis 
markt 1 
280 1 jg gouda 
telefoon 01820 - 88211 
telefax 01820 - 88464 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 10 oktober 1994~ nr. MC94.685, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Korte Tiendeweg 24-24a, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie C, nummer(s) 0143, welk object eigendom is van de heer __ ~-------
..__ ___________ .... 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", 
zoals opgenomen in de Monmnentem1ota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol 
cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
1] het een goed voorbeeld is van een winkel/ woonhuis uit de jaren dertig van de 

t\vintigste eeuw in de stijl van de Nieuwe Zakelijkh id; 
2] de gevelind ling v nwichtig is; 
3] de detailleringen nog geheel intact zijn; 
4] de gevel zich goed vo gt in de straatwand; 
5] het pand markant ge~egen is op de hoek Korte 1 iendeweg/ chter de Kerk. 

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 wink l/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed 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 aanpassing aan een doelmatig gebruik 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 onderd len 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 24-24a, kadastraal 
bekend gemeente Gouda , sectie C, nummer(s) 0143, op de lijst als bedoeld 
in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

,.,......._Gez. GOUDA, 2 2 NOV. 1994 
B.ûrgemeester,' en wethouders voornoemd, 
...1 ' ' • 1 d b 11~ . c:;e.cretans.: e urgemeester, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 94.24931, van 22 november 1994 

Monumentnummer: 331 

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

OMSCHRIJVING VAN HE MONC.J11ENT. 

Korte Tiendeweg 24-24a 
Winkel/ woonhuis uit de jaren dertig van de twintigste eeuw in de stijl van de Nieuwe 
Zakelijkheid. Het pand staat op de hoek van de Korte Tiendeweg en Achter de Kerk en 
bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het is voorzien 
van bakstenen gevels in kettingverband en een dri zijdig schilddak met rode verbeterde 
Hollandse pannen. 

Gevel Korte Tiendeweg 
De pui is met zwarte natuursteen en gelakt hout bekleed en bezit links een brede etalage. 
Rechts daarvan bevindt zich, iets verdiept, een kozijn met deur. Aan de rechter zijde van 
de gevel is de ingang van de bovenwoning in de vorm van een kozijn met deur en 
smalle zijlichten geplaatst. Boven alle gevelopeningen van de begane grond zijn 
bovenramen met een driedelige horizontale roedenverdeling geplaatst. Links is een 
uithangbord in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid aangebracht. 
De borstwering van de verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door n betonnen 
latei die tevens als lekdorpel van de drie erboven gelegen vensters fungeert. De twee 
linker v nsters hezitten elk twee draairamen en het rechter venster een klepraam. De 
vensters worden overspannen door twee boven elkaar gelegen betonnen lateien waar
tussen smalle bovenlichten zijn geplaatst. Uiterst rechts is de verdieping voorzien van 
een driezijdige erker met een betonnen vloer en met in elke zijde een raam. De betonnen 
lijsten van de verdieping lopen in de erker door. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeent : Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 0143 

KAD STRALE AANDUIDING 
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Bijl age omschrijving monument behorend bij besluit nr. 24931 

De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een bakstenen fries en een over
stekende daklijst. 
In het dakvlak boven de voorgevel staat een brede dakkapel met plat dak en tvvee maal 
twee draairamen waartussen een paneel. 

Link er zijgevel 
Op de begane grond bevindt zich een grauwe bakstenen borstwering die aan de boven
zij de is afgesloten door een rollaag. Links bevindt zich een gekoppeld koz ijn met een 
breed middenraam, twee smalle zijramen en drie bovenlichten gevuld met glas-in-lood. 
In het midden bolt de borstwering aan weerszijden van een ingangspartij iets op. De 
entree bestaat uit een kozijn met afgeronde posten, een deur en twee zijramen. Erboven 
is een betonnen latei geplaatst waarboven een bovenlicht met een omlijsting in de stijl 
van de Amsterdamse School. Boven de latei springt de gevel bovendien ter breedte van 
de entree naar voren. 
De pui van de voorgevel is in de linker zijgevel aan de rechter zijde nog iets doorgezet 
met een etalage en een bovenlicht. 
Het uitspringende geveldeel in het midden is op de verdieping aan de bovenzijde 
afgesloten door een gekoppeld kozijn dat bestaat uit twee klepramen met bovenlichten, 
welke laatste zijn verbonden door een smal hor izontaal klepraam . Erboven bevindt zich 
een betonnen latei. 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een betonnen latei waarboven een 
bakstenen fries en een overstekende daklijst. 
In het dakvlak erboven staat een dakkapel met plat dak en drie draairamen. 

Achtergevel 
De achtergevel springt op elk niveau iets terng en wordt bekroond door een topgevel. 
Het pand is het diepst op de begane grond. Hier bevindt zich links een kozijn met twee 
deuren en twee bovenlichten . In het midden is een schuifvenster en rechts een gekoppeld 
kozijn met twee schuiframen geplaatst. 
De gevel springt op verdiepingniveau terug waardoor op het dak van het achterste deel 
van de begane grond een balkon met bakstenen borstwering ontstaat. Op het balkon 
komen drie gevelopeningen uit die vanaf de straat niet goed zichtbaar zijn . 
Ook de tweede verdieping springt iets terug waardoor op het dak van het achterste deel 
van de eerste verdieping een balkon met bakstenen borstwering is ontstaan. Op het 
balkon komen drie gevelopeningen uit die vanaf de straat nauwelijks zichtbaar zijn. 
De topgevel is afgezet met vlechtingen en mondt uit in een bakstenen schoorsteen. 
Rechts is het dak voorzien van een eenvoudige bakstenen opbouw met plat dak . 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541340 

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. 94.24931 d.d. 22-november 1994 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeenteli jk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

331 
Korte Tiendeweg 24-24a 
gemeente Gouda GDA 01 C 143 

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

Uit de beschrijving van het monument is gebleken dat de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk 
monument is gevestigd op de adressen Korte Tiendeweg 24, 24a en 26 en dat hierbij de percelen GDA01 C 
143, alsmede GDA01 C 2793 zijn betrokken. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de 
percelen 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie C nummer 143 en 2793, zoals op bijgevoegde teken ing is aangegeven , 

Afgegeven d.d. 7 augustus 2008 . 

Hoogachtend, 

Burgemeest houders van Gouda, 
namens d 

ebiedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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bezoekadfes: ~ 
Antwe.rpseweg S 
2803 PB Gouda 

pos ladres : 
pos tbus 1086 
2800 8B Gouda 

gemeente 
gouda 
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omschrijving 

Adres 
Korte Tiendeweg 24, 24a en 26 

Kadastraal bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 143 en 2793 
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get. gez. 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

mon umenlnumme r 
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