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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

Vom eensluidend afschrift 

Datum:_ Î JUN 200&-? 

Paraat: 

dat uit de inhoud van de brief van 4 decemb er 1995, nr. MC95.644, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het p laatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object Sint 

Anthoniestraat 11, kadastraal bekend gemeent e Gouda, sectie C, nummer(s) 1386, 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 "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 voormalig woonhuis van rond 1900; 

2] de gevelindeling, met uitzondering van de pui, evenwichtig is; 

3) de detailleringen, met uit zondering van die van de pui, nog geheel intact zijn; 

4) het pand in een voor Gouda ongewoon rijke neorena issancestijl is ontworpen; 

5) de gevel zich goed voegt in de straatwand . 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten 

Inv entarisatie Project (MIP); 

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 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt teg en 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 zij n; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4. 1 van bovengenoemde Monumentennota; 



- 2 -

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvern ieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepass ing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Sint Anthoniestraat 11, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1386, op de lijst als bedoeld in artike l 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. - ~
-A,-> - 9 JAN. 1996 

urgemeesto/'1n wethouders voornoemd, 
d secr~tafi's, \.__ de burgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.95.32807 , van .·= lûi • uiît,J ;:~O.'~ 
' ;::J} ~.t':.h , L ; v '-' 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 402 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONillvIENT. 

_ Sint Anthoniestraat 11 
- Voormalig woonhuis uit 1894 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 

zolder ; Het pand is voorzien van een bakstenen gevel die is verlevendigd met gestucte 
speklagen. Het dak is vanaf de openbare weg niet zichtbaar . De pui is rece)ltelijk geheel 
vervangen. De borstwering van de · verdieping is . aan de bovenzijde afgesloten door een 
geprofileerde waterlijst die tevens als lekdorpel van de twee erboven gelegen schuifven
sters fungeert. Ter hoogte van de wisseldorpel bevindt zich een gestucte met meanders 
gedecoreerde speklaag. Boven de vensters zijn korfbogen gemetseld met diamantkoppen 
als aanzetstenen en van gestucte maskertjes voorziene sluitstenen. De boogvelden zijn 
gevuld met een in de stijl van de Hollandse neorenaissance zeer uitbundig vormgegeven 
kunststenen ornamenten. _De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel 
waarvan het fries is voorzien van twee rechthoekige velden met tegeltableaus en de 
kroonlijst steunt op drie met atlassen gede~oreerde consoles. In het dakvlak staat een 
.dakkapel met gedeeld raam . 

KADASTRALE T NAAMSTELLING 

Eigenaar( s): de heer I ____ .:=] ___ .,.. 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 1386 

afdruk voor: 
_ 1. afd . Ruimt e en Verkeer 
2. afd. BWT. 
3. afd. Landmeetkunde en Kadaster 
4. Ged~puteerde Staten 
5 . Ministerie van OCW 

6. Secretariaat Raad voor Cultuur 
7. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
8. Landmeten, t.b.v. Kadaster Rotterdam 
9. afd. SVM 


