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BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VANGOUD A
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 28 november 1988, no. 88.105,
van de Monumentencommissiemet betrekking tot de beschermenswaardigheid van het
pand Achter de Vismarkt 19-21, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B,
no. 2843, welk pand eigendom is van de heer/mevrouw -----~---------• is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege
zijn architectonische,
historische en volkskundige aspecten zoals weergegeven op
de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de Monumentencommissie
uitgebracht advies;
dat het pand ligt

in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-West;

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming
WonenI heeft;
dat het pand in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand goed is;
1

,

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering
van het pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
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 pand Achter de Vismarkt 19-21, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 2843, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen

de bijgevoegde Monumentenlijst.
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Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van
, no. 16 680
Plaatselijke aanduiding: Gouda
I Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.
OMSCHRIJVING
VANHETrvrJNUMENT.
Achter de Vismarkt 19-21
Een hoekpand, gebouwd in de Hollandse Neo-renaissancestijl,
bestaande uit een
beganegrond, een verdieping en een zol der. De voorgevel aan de Achter de Vismarkt is een a-symmetrische baksteengevel met trapeziumvormige dakschilden en
boven de ingang een torenachtige beëindiging. Op de toren en de kap, die met
elkaar verbonden zijn, zijn de leien vervangen door rubberoid singles.
De gevel heeft een hoge bakstenen plint, afgesloten door een waterlijst.
Links
in de gevel bevindt zich de toegang tot het voormalige telefoonkantoor. Rechts
daarvan is een groot venster, waarvan de raamverdel ing bepaald wordt door twee
verticale stijlen en een middendorpel. Zowel de deur- als vensteropening hebber
een segmentboogvormige ontlastingsboog met gepleisterde aanzet- en sluitstenen.
De vulling van de ontlastingsboog is versierd met figuratief tegelwerk.
De beganegrond wordt van de verdieping gescheiden door een doorlopende waterlijst.
In het verlengde van de deur is een venster met schuifraam van dezelfde
b·reedte. Dit venster heeft een rondboogvormige ontlastingsboog met gepleisterde
aanzet- en sluitstenen en een vulling van figuratief tegelwerk. Rechts van het
venster is een groot venster, dat eenzelfde raamverdeling heeft als dat op de
beganegrond. De ellipsvormige ontlastingsboog heeft gepleisterde aanzet- en
sluitstenen.
In het verlengde van de verticale stijlen zijn, naast het figuratieve tegelwerk, drie rondbogen aangebracht.
De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde houten lijst, die wordt onderbroken door het torentje. In het torentje is een ei rkel vormig venster, dat om1 ijst wordt door een rollaag. De toren wordt beëindigd door een houten trapeziumvormige
· overstekende daklijst en bekroond door een loden piroen.
Stucbanden over de volle lengte van de gevel en stucblokje langs de openingen
van de deur en de vensters versieren de gevel. De zijgevel heeft, evenals de
voorgevel, een hoge bakstenen plint, afgesloten door een waterlijst.
Rechts in
de gevel is een deur met bovenlicht. Links hiervan is een venster met schuifraam. Op de verdieping zijn twee vensters met schuiframen symmetrisch in de
gevel geplaatst.
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