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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG
Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 9 juni 1997, nr . MC97.681,

van de Monumentencommissie

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
Vismarkt

1 a, kadastraal

bekend gemeente

eigendom is van Verkoopcentrale
het object cultuurhistorische

Gouda, sectie

'Stad Delft', J. Gerritstraat

van het object Achter de

B, nummer(s)

3077,

welk

object

1 2, 2611 ES Delft, is gebleken dat

waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende

beschri jving;
dat het obj ect aan de hand v an de selectie crit eria "A -panden en Jongere Bouwkunst",
opgenomen

in de Monumentennota

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

kwalite iten" als vo lgt gewaardeerd is:
Het object Achter de Vismarkt 1A is van belang omdat:
1)

het een goed voorbeeld is van een pakhu is uit het derde kwart van de negentiende
eeuw;

2]

de gevelindeling evenwichtig

3]

de detaill eringen, zoals de ankers, .nog grotendeels intact zijn;

is;

4)

de gevel zich goed voegt in de straatwand.

dat het object ligt in het geb ied van het bestemm ingsplan Binnenstad West;
dat volgens dit bestemmingsplan

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen lr'

heeft;
dat het object in gebruik is als w inkel;
dat de bouwkundige

t oesta nd van het object slecht is;

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting
voornemen tot dit besluit;

en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het

- 2 -

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 restauratiebeleid

zoals beschreven in

4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota;

dat bij restauratie

van monumentale

onderdelen de Subsidieverordening

Stadsv ernieuwing

van

toepass ing is;
dat overigens

bij toepassing

van deze verordening

rekening is gehouden met de gebruiksmo -

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

1 a, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3077, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste
over te gaan tot plaatsing van het object Achter de Vismarkt

lid van de Monumentenverordening;
ll.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.
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Burgemeester en wethouders voornoemd,
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de burgeme~ster,
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bezoekadres:
gebouw buytenerf
klein amerika 20
gouda

- 1 JUN2006
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2800 bb gouda
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Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Achter de Vismarkt 1A te
Gouda.
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt
gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst.
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst van Achter de Vismarkt 1A te Gouda.
In de openbare vergadering van 26 mei 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit
object behandeld.
Beknopte geschiedenis
Al in 1393 staat de straat als Achter de Vismarkt vermeld, wat verband hield met de nabijgelegen vismarkt aan
de Lage Gouwe. In 1395 nog werd Achter de Vismarkt ook wel aangeduid met de naam Louwersstrate,
Louwerijsstrate of -steghe. Lauwers waren leerlooiersen mogelijk hadden in deze straat enige looiers hun bedrijf.
De percelen in dit deel van Achter de Vismarkt werden rond 1335 bebouwd. Rond 1870 werd het pand
grootscheeps verbouwd.
Beschrijving
Pakhuis van rond 1870 bestaande uit een begane grond, een verdieping·en een zolder. Het pand staat met de
lange witgeschilderde bakstenen voorgevel en het zadeldak met deels rode en deels gesmoorde Hollandse
pannen, evenwijdig aan de straat.
De begane grond is in het midden voorzien van een breed kozijn met nieuwe invulling. Aan weerszijden bevindt
zich één aan de bovenzijde getoogd schuifvenster. De onderramen bevatten een vier- en de bovenramen een
tweeruits roedenverdeling. Erboven zijn segmentbogen gemetseld.
De verdieping is voorzien van drie aan de bovenzijde getoogde vensters met elk twee gedeelde draairamen.
Erboven zijn segmentbogen gemetseld.
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Tussen de begane grond en onder de kroonlijst, die de gevel aan de bovenzijde afsluit, is een reeks rozetankers
geplaatst.

Waardering
Het object Achter de Vismarkt 1A is van belang omdat:
1]
het een goed voorbeeld is van een pakhuis uit het derde kwart van de negentiende eeuw;
2]
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringen, zoals de ankers, nog grotendeels intact zijn;
41
de gevel zich goed voegt in de straatwand.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Hoogachtend,
De secretaris,

De voorzitter,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders m.97.13258, van

Q 8 JULI1997
\.

Monumentnummer: 535
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONU1v1ENT.

A.chter de Vismarkt la

Pakhuis van rond 1870 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. He1
Jand staat met de lange witgeschilderde bakstenen voorgevel en het zadeldak met deels rode
en deels gesmoorde Hollandse pannen, evenwijdig aan de straat.
De begane grond is in het midden voorzien van een breed kozijn met nieuwe invulling. Aan
weerszijden bevindt zich één aan de bovenzijde getoogd schuifvenster. De onderramen
bevatten een vier- en de bovemamen een tweeruits roedenverdeling. Erboven zijn segmentbogen gemetseld.
De verdieping is voorzien van drie aan de bovenzijde getoogde vensters met elk twee
gedeelde draairamen. Erboven zijn segmentbogen gemetseld. Tussen de begane grond e11
bnder de kroonlijst, die de gevel aan de bovenzijde afsluit, is een reeks rozetankers geplaatst.

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar(s): Verkoopcentrale 'Stad Delft'
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: B
Nummer(s): 3077

beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
dlv-nummer
onderwerp

540121
Vooreensluidend afscl1rift

correctie beperking gemeentelijk monument

Datum:
Paraaf:

1 AUG
2008

-

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-besluit nr. 97.13258 d.d. 8 juli 1997 is de publiekrechtel ijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

535
Achter de Vismarkt 1a
gemeente Gouda GDA 01 B 3077

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduid ing blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
Het perceel GDA01 B 3077 is gesplitst in 2 delen , die onderdeel vormen van de percelen GDA01 B 3657 en
3659. De publiekrechtel ijke beperk ing gemeentelijk monument heeft enkel betrekk ing op het deel van het
perceel GDA0 1 B 3077 dat is opgenomen in het perceel GDA01 B 3657 .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel
gemeente Gouda, GDA 01 sectie B nummer 3657 gedeeltelijk, zoals op bijgevoegde tekening is
aangegeven ,

Afgegeven d.d. 31 juli 2008 .

Hoogachtend
ethouders van Gouda ,
ling Gebiedsontwikkeling,

gemeente
gouda
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monument
monumentlijn

3078

D
ew.
ew.
gew.
gew.
gew.

JR

datum

omschrijving

7 Juli 2008

get.

gez.

MONUMENTENTEKENING
dienst:
Ruimtelijke Ontwikkeling

en Beheer

Adres

Achter de Vismarkt 1A

afdeling:

formaat:

BeheerOpenbareRuimle

A4

Geo - Informatie

be,oekadres:
Antwerpseweg !5
2803 PS Gouda

postad,es:
postbus 1086
2800 oe Gouda

~~~-~ft
gemeente
gouda

schaal:
1:250

Kadastraal bekend
Sectie
B
Nummer(s ) 3657 gedeeltelijk
monurnentnurnm
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