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Datum: 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A; 

Paraaf: 
Overwege nde, 

dat uit de inho ud van de brief van 2 september 1999, nr. MC99.524, van de Monumentencom

miss ie met betrekking tot het aanwijzen tot gemeente lijk monument en het registreren op de 

gemeentelijke monumentenlijst van het object Hoge Gouwe 13 (de pui), kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 521, welk object eigendom is van mevrouw 

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 Mon umente nnota van 31 januari 1994 "Gouda" stad vol cultuurhistorische 

kwa liteiten" als vo lgt gewaardeerd is: 

Het object Hoge Gouwe 13 (de pui) is van belang omdat: 

11 het een woonhuis is met een authent ieke winkelpu i uit de jaren tw intig van de 

twi nt igste eeuw; 

21 de det ailleringen van de winkelpui intact zijn; 

4) de pui zich goed voegt in de straatwand aangezien de buurpanden vergelijkbare puien 

hebbe n; 

5] het g las-in-lood en de afgeronde etalages en bo rstwer ingen ambachtelijke vaardigheid 

ver t onen. 

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

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

Centrumdoe leinden Il heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkun dige toestand van het object goed is; 

dat de eigenaar op 10 september 1999 telefonisch te ken nen heef t gegeven bezwaar te maken 

tegen de aanwijzing van de pui van Hoge Gouwe 13 tot monument en de registratie van de pui 

op de gemeentel ijke monumentenl ijst; 

de eigenaar wil het pand in de toekomst eventueel sp lit sen in een w inkel en een bovenwoning. 

De beschermde sta tus van de pui zal volgens de eigenaar een belemmering voor dit plan 

vormen; 
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dat aanwijzing tot gemeentelijk monument en registratie op de gemeentelijke 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 restauratie van monumentale onderdelen 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 aanwijzing tot gemeentelijk monument en de registratie van het object 

Hoge Gouwe 13 (de pui) op de gemeentelijke monumentenlijst, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 521, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenv erorden ing; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 9 NOV. 1999 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burger;peester, 

VERZONDEN G 2 DEC. 1999 



B hoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.99. 21575, van O 9 NOV. 1999 
Monumentnummer: 730 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
o e Gouwe 13 de ui 

inke l/ woonhuis met een gevel die in het laatste kwart van de negentiende eeuw is gestuct en van 
chijnvoegen en -strekken is voor zien . Het pand bestaat uit een begane grond, t w ee ve rdiep ingen en een 
cider en het schilddak is gedekt met rode Hollandse pannen. 
e w inkelpui uit 1920 is aan beide zijden afgezet met penanten in de trant van de Jugendstil. De penanten 

usten op gedecoreerde natuurstenen basementen en zijn voorzien van gedeco reerde natuurs te nen 
ekroningen. De penanten bezitt en twee afgeronde hoeken en zijn opgetrokken in w it en blauw gegla zuu rd 
akstenen. 
e pui bevat in het midden een ondiep portiek met in de achte rwand een deu r en bovenlicht met zesruits 

oedenverdeling. Aan weerszijden van het portiek bev indt zich een etalage boven een nat uur stenen 
orstwering. Zowel de etalages als de borstweringen zijn afgerond en vormen daarmee tevens de zijwanden 
an het po rtiek. De borstweringen zijn beide elk voorzien van een kozijn met luik. De etalages bezitten elk 
en bovenlicht met glas -in -lood. De pui wordt overspannen door een korte houten luife l op gedecoreerd 
lossen. 
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