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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 21 februari 1995, nr. MC95.564, van de Monumentencommissie
met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het object Korte
Groenendaal 13, kadastraal bekend gemeente Gouda, sect;e B, nummer{s) 3075, welk object
eigendom is van
·
is gebleken dat het object cultuurhistorische
waarde heeft, zoals beschreven in de
bijgevo~gde redengevende beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie crite ·ria "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 een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis
met erker uit het tweede decennium
van de twintigste eeuw;
2]
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringen nog grotendeels intact zijn;
41
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan
Centrumdoeleinden heeft;

de grond waarop

Nieuwe Markt e.o.;

het object

staat de bestemming

Wonen - en

dat het object in gebruik is als winkel/woning;
dat de bouwkundige

toestand van het object redelijk is;

dat de eigenaar niet verschenen
voornemen tot dit besluit;

is op de hoorzitting

en geen bezwaar heeft gemaakt

tegen het

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object en
aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota;
dat bij restauratie
toepassing is;

van

monumentale

onderdelen

de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheid
van het monument;
Gelet op de Monumen t enverordening;
BESLUITEN:

1.
Il.
~

over te gaan tot plaatsing van het object Korte Groenendaal 13, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie 8, numrner{s) 3075, op de . lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
;. 1
van de Monumentenverordening;
vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.
GO~

11 AP«. 1995.

Bjgemeefteljé'n
de tecre ,,ari~ \

wethouders voornoemd,
de burgemeester,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 95.7921, van

f 1 APR,)~95
.

Monumentnummer: 386
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRlNING VAN HET MONUMENT.

Korte Groenendaal 13
Winkel/woonhuis bestaande uit een begane grond en twee verdiepingen. Het pand bezit
een bakstenen gevel en een plat dak met dakschilden gedekt met rode kruispannen.
De pui is recentelijk opnieuw ingevuld. Tussen de begane grond en de eerste verdieping
bevindt zich een hardstenen lijst.
De verdieping bezit in het midden een driezijdige erker met bakstenen borstwering en
koepeldak. De erker steunt op twee gedecoreerde stalen steunen en elke zijde is voorzien
van e'en schuifvenster. De stijlen tussen de ramen alsmede de daklijst van de erker zijn
gedecoreerd.
Aan weerszijden van de erker bevindt zich een venster met onder een openslaand en
boven een vast raam . De borstweringen onder beide buitenste vensters zijn voorzien van
siermetselwerk en boven beide vensters zijn lateien aangebracht. De borstwering is onder
alle vensters aan de bovenzijde afgesloten door een hardstenen band.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op gedecoreerde steunen . De
bakgoot wordt op diverse plaatsen ·doorbroken: aan beide zijden is de gevel voorzien van
twee hoger doorlopende penanten met gedecoreerde gestucte bekroningen en in het
midden van de gevel breekt een stenen topgevel door de goot heen. De topgevel bezit
een gekoppeld kozijn bestaande uit een hoog raam, waarvan het bovenste gedeelte een
zesruits roedenverdeling heeft, met aan weerszijden daarvan een smal lager raam. De
topgevel is afgezet met trapsgewijs geplaatste gestucte blokken en een houten lijst.

KADASTRALE TENAAMSTELLING
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beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-numm er
onderwerp

541325

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. 95.7921 d.d. 11 april 1995 is de publiekrechtel ijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

386
KorteGroenendaal 13
gemeente Gouda GDA 01 B 3075

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
Op het perceel GDA01 B 3075 bevinden zich twee panden welk beide zijn aangewezen als gemeentelijke
monument. Derhalve had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te
worden op het perceel GDA01 B 3075 gedeeltelijk .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel
gemeente Gouda, GDA 01 B 3075 gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven. ,

Afgegeven d.d. 5 augustus 2008.
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MONUMENTENTEKENING
dienst :
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schaal:
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Adres

Korte Groenendaal 13 (vervallen)

afdeling:
BehHr Opanbare Ruimt e

fo rmaat:
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Geo • informatie

Kadastraal bekend

Sectie

bezoekadrns :
Antwerpseweg

B
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