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Paraat:
Ov erw egen de ,
dat

uit

de

inhoud

van

Monumentencommissie
van het object

Sint

de

brief

van

met betrekking
Anthoniestraat

4

december

1995 ,

nr.

MC95.645/647,

van

de

tot het plaatsen op de gemeente lij ke monumentenlijst
13 - 15,

kadastraal

bekend

gemeente

Gouda,

sectie

C,

numm er(s) 1361 (nr.13) en 739 (nr.15), welk object eigendom is van erven van de heer
is gebleken dat het object cultuurhistorische

waarde

heeft, zo als beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie criteria
opgenomen

in de Monumentennota

kwa liteiten"

als volgt gewaardeerd is:

"A -panden en Jongere Bouwkunst",

van 31 januar i 1994

"Gouda,

zoals

stad vol cu ltuurhistor ische

1J

nummer 13 een goed voorbeeld is van een winkel/ woonhuis

2)

numm er 15 een goed voorbee ld is van een winkel/ woonhuis

3]

de gevelindel ing van beide objecten evenwichtig

4]

de detailleringen

van rond 1930;
uit het derde kwart van

de negentiende eeuw;
is;

van beide objecten nog geheel intact zijn;

5)

nummer 13 in de stij l van de Amsterdamse

6]

de neorenaissance

7)

de pui van nummer

puiomlijsting

School is ontworpen;

van nummer 15 met Amsterdamse

Schoolinvulling

uit

1928 behouden is gebleven;
13 één van de weinig intacte

winkelpuien

in de Amsterdamse

Schoolstijl in Gouda betreft;
8)

de gevels zich goed voegen in de straatwand;

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

Project (MIP);

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan

Nieuwe Markt e.o.;

dat volgens dit beste mmingsp lan de grond waarop het object staat de bestemming
Centrumdoel ei nden heeft;
dat het objec t in gebruik is als w ink el/ woning;
da t de bouwkund ige toest and van het object redelijk is;

Wonen en

tl

- 2-

dat mevrouw

O.M. Jaske (erfgename

van wij len de heer A.M. Jaske) telefonisch

te kennen

heeft gegeven geen bezwaar te maken tegen 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;
dat wijzigingen
hoofdstuk

worden getoetst aan het restaurat iebeleid zoals beschreven in

4.4.1

van bovengenoemde

dat bij restauratie
toepassing

onderdelen

de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

is;

dat overigens
gelijkheid

van monumentale

Monumentennota;

bij toepassing

van deze verordening

rekening is gehouden

met de gebruiksmo -

van het monument;

Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing van het object Sint Anthoniestraat
gemeente

Gouda, sectie C, nummer(s)

13 - 15, kadastraal

bekend

1361 en 739, op de lijst als bedoeld in artikel

3, eerste lid van de Monumentenverordening;
11.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende

beschrijving.

GOUD}\(
Burgem ls ter
de secl~

~~

.~:gJAN,1996
wethouders voornoemd,
de burgemeester,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr .95.32807 , van

~

= ij

JA~1996

Monument nummer: 403
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Sint Anthoniestraat 13
Winkel/woonhuis uit 1928 bestaande uit een begane grond , een verdieping en een
zolder. Het bezit een bakstenen gevel met ter verlevendiging uitspringende bakstenen
lagen en een mansardedak met rode Hollandse pannen . De winkelpui uit 1928 in de
stijl van de Amsterdamse School is behouden. Hij bezit in het midden een deur met
bovenlicht , die wordt geflankeerd door twee etalages boven borstweringen. Boven
beide etalages bevinden zich telkens twee bovenlichten. Alle bovenlichten zijn door
een halfrond kalf horizontaal gedeeld en telkens . van twee ramen voorzien. De
puiomlijsting is geheel in de stijl van de Amsterdamse School vormgegeven. Zowel
de eerste verdieping als de zolder bezit twee schuifvensters waarvan de bovenramen
zijn gevuld met glas-in-lood. De vensters van de verdieping zijn hoger dan die van · de
zolder. Onder de vensters zijn bakstenen waterslagen geplaatst en erboven bevindt
zich staand metselwerk. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot
op klossen.
Sint Anthoniestraat 15
Winkel/woonhuis uit het d rele kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een
begane grond , een verdieping en een zolder. Het bezit een mansardedak met gesmoorde Hollandse pannen.
vervo lg op pagina 2
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vervolg omschrijving Sint Anthoniestraat 13-15

Het pand is voorzien van een bakstenen gevel. De puiomlijsting, zoals de beide
pilasters aan de zijkanten, is in neorenaissancestijl vormgegeven, maar de invulling is
identiek aan die van het naastgelegen pand: in het midden bevindt zich een deur met
bovenlicht , die wordt geflankeerd door twee etalages boven borstweringen.Boven
beide etalages bevinden zich telkens twee bovenlichten. Alle bovenlichten zijn
horizontaal gedeeld door een halfrond kalf en telkens van twee ramen voorzien. De
eerste verdieping bezit twee T-vensters waarvan de bovenramen afgeronde hoeken
bezitten en elk zijn gevuld met glas-in-lood. Beide vensters zijn omgeven door een
gestucte geprofileerde lijst met midden boven het raam een akroterie.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. In het dakvlak boven de
voorgevel staat een dakkapel met twee draairamen.

