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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: - 1 JUN 2ao 

Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van 4 december 1995, nr. MC95.646, van de Monumentencom

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

An t honiestraat 14-14A, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1956, welk 

object eigendom is van de heer ------------------------.J ' is 
gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 

redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de select ie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenom en in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwal iteiten" als volgt gewaardeerd is: 

11 het een goed voorbeeld is van een winkel/ woonhuis van rond 1 930; 

2) de gevel indeling evenwichtig is; 

3) de deta illeringen nog geheel intact zij n; 

4J de uit de bouwtijd daterende pu i behouden is gebleven; 

5] het pand geheel is vormgegeven in de stij l van de Haagse School; 

6] de gevel zich goed voegt in de straatwa nd; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o .; 

dat volgens dit bestemm ingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen en 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het obje ct in gebruik is als winkel/ woning; 

dat de bo uw kundige toestand van het object redel ijk is; 

dat de eigenaar gehoord is en deze geen bezwaar tegen het voornemen to t plaatsing naar voren 

heeft gebracht; 

dat plaa ts ing op de monume nt en lijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelm ati g gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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dat wijzigingen worden getoetst aan het rest auratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4. 1 van bovengenoemde Monumen tennota; 

dat bij restauratie van monum entale onderd elen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing 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 14 -14A, kadastraal be

kend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1956, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 

eerste lid van de Monumentenverordening ; 

Il. vast te st ellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. - GOU~ - - - 9 JAN. 1996 
,/ 

81 (gemeesir /(en wethouders voornoemd, 
d;~ecreJ:~ris, de burgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.95.32805 , van - 9 JAN. 1998 

Monumentnummer: 404 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Sint Anthoniestraat 14-14A 
Winkel/woonhuis uit 1932 in de stijl van de Haagse School bestaande uit een begane 
grond en twee verdiepingen. Het bezit een grauwe bakstenen voorgevel met diepliggend 
voegwerk en een plat dak. Halverwege het zolderniveau springt de gevel een stuk terug . 
Rechts van het pand bevindt zich een steeg en erachter een open terrein. 

Voorgevel 
De houten pui is links voorzien van een portiek en rechts daarvan bevindt zich een 
etalage boven een borstwering. Het portiek is in de achterwand en in de rechter zijwand 
van een deur voorzien. Rechts van de deur in de rechter zijwand bevindt zich een 
smalle etalage boven de borstwering . Het portiek alsmede de etalage zijn overspannen 
door een reeks van zeven bovenlichten met glas-in-lood boven een halfrond kalf. 
De verdieping is voorzien van een gekoppeld kozijn boven een betonnen lekdorpel. Het 
kozijn bezit halfronde stijlen en een geprofileerd kalf die tot aan de rechter zijkant van 
de· gevel doorloopt. Het kozijn bevat drie schuiframen en het wordt overspannen door 
een betonnen latei. 
Over de tweede verdieping loopt links het metselwerk tot bovenaan door. Dit is 
afgedekt met een betonnen plaat. Rechts hiervan is de gevel als een langgerekte 
dakkapel vormgegeven. De kapel is voorzien van vier ramen en een plat dak. Boven 
deze gevelbeëindiging is zichtbaar dat de zolderverdieping verder terugspringt. 

KADASTRAL E TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heen ______ _ 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde : 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 1956 

KADASTRALE AANDUIDING 

vervolg op pagina 2 



vervolg omschrijving Sint Anthoniestraat 14-14A 

Zijgevel 
De zijgevel is in gele baksteen opgetrokken en vanaf verdiepingsniveau rechts van een 
uitgemetselde schoorsteen voorzien. Op de begane grond bevindt zich links een klein 
venster en rechts een gekoppeld kozijn. Dat kozijn bestaat uit in het midden een breed 
en aan weerszijden een smal schuifraam. De bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. 
De eerste verdieping bezit in het midden twee schuifvensters en rechts een venster met 
twee draai- en twee klepramen. 
De tweede verdieping bevat in het midden een uitkragende schoorsteen met aan 
weerszijden een smal hoog venster. De vensters bevatten alle twee boven elkaar gelegen 
draairamen met elk een drieruits roedenverdeling. 
Tegen de achterzijde bevindt zich een tweelaags uitbouw. De bakstenen zijgeve l hiervan 
ligt in het verlengde van de zijgevel van het hoofdpand en bevat een kozijn met deur en 
bovenlicht. 

Achtergevel 
De aanbouw bevat een klein vierkant venster. 
Het hoofdpand bezit op de verdieping een kozijn met twee authentieke houten deuren. 


