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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; 

Overwegende, 

MAART 1999 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr. MC98.799, van de Monumentencom 

missie met betrekk ing tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Hoogstraat 12, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1593 , welk object 

eigendom is van de heer■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-, is gebleken dat 
het obj ect 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 

opgenomen in de Monumentennota van 31 janua ri 1994 "Gouda, stad vol cultu urh istorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het pand Hoogstraat 12 is van belang, omdat: 

1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het laatste kwa rt van de negentiende 

eeuw in de stijl van de neorenaissance; 

2) de detailleringen zich met uitzondering van de pui overwegend intact zijn ; 

3) de geve linde ling evenwichtig is; 

4) het pand wat betre f t schaa l en maat goed past in de geve lwand. 

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

dat vo lgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen en 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebr ui k is als winkel; 

dat de bouwkund ige toes t and van het object slecht is; 

dat de eigenaa r heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 
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dat plaats ing 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 restaura ti e van monumentale onderdelen de Subsidieverord ening Stadsvernieuwing van 

t oepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehou den met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monume ntenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Hoogstraat 1 2, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 1593 , op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde reden geve nde beschrijving. 

GO~DA~ 16 FEB. 1999 
~ gen).é'ester en wethouders voornoemd, 
\ ~~

1
sesif~taris, de burgemeester, 
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Monumentnummer: 718 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

· inkel /woonhuis vrijwel geheel uit het laatste kwart van de negentiende eeuw in de stijl van 
e neorenaissance. Het pand bestaat uit een begane grond , een verdieping en een zolderver
ieping. Het is voorzien van een mansardedak gedekt met rode pannen. De bakstenen gevel is 
erlevendigd met spek lagen. 
e begane grond werd recentelijk geheel gewijzigd. De eerste en tweede verdieping bezitte 

Ik twee getoogde schuifvensters. Die van de eerste verdieping zijn hoger dan die van d 
weede . Boven al Ie vensters zijn segmentbogen met gestucte aanzetstenen en akroteriën 
emetseld. 
e gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met een geprofileerde 

rchitraaf , een fries, drie gedecoreerde consoles en een kroonlijst. 

Tijdens een bezoek ter plaatse bleek dat de mansardekap is betimmerd met kraaldelen en dat 
e achtergevel is gestuct en de vorm van het dak volgt. 
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