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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

(

A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 23 november 1989, nr.89.147, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemee ntelijke monumentenlijst
van het pand Markt 71/72, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.3235, welk pand
eigendom is van de gemeente Gouda, is gebleken dat het hier een pand betreft van belang
vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan "Nieuwe Markt e.o.";
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming
Woondoel en Detailhandel heeft;
dat het pand in gebruik is als winkel;
dat de bouwkundige toestand van het pand goed is;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het
pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij tqepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLIDTEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het pand Markt 71/72, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie B, nr.3235, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
GOUDA,
A

23 april

1991

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de SSfCretaris, ;
de burg~meester,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.20.615-'89, van 23
SVH3/285B /MdKe

Plaatselijke aanduiding: Gouda

april

1991

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

OMSCHRIJV:iNG VAN HET MONUMENT .
Markt 71/72

(

Het voormalige politiebureau, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een
zolder. Het pand heeft een zadeldak met aan de achterkant een dakschild en is belegd
met opnieuw verbeterde Hollandse pannen .
De voorgevel is een bakstenen trapgevel in de rijke Hollandse Neo-Renaissa ncestijl uit
1900. De begane grond is bekleed met natuursteen in een imitatie blokwerkmotief, terwijl
de verdieping natuur stenen sierbanden heeft.
Op de begane grond bevindt zich in het midden van de gevel een korfboogvormig gedekte
ingangspartij met rechts een kozijn waarin een deur een rondboogvormig bovenlicht en
traliewerk en links een kozijn met etalageruit en rondboogvormig bovenlicht. De drie
bogen hebben een diamantkop als sluitsteen. De entree bestaat uit een kozijn met twee
glasdeuren en twee bovenlichten die ieder één verticale roede hebben. De middenstijl van
het bovenlicht is voorzien van decoratief houtsnijwerk.
De begane grond wordt van de verdieping gescheiden door een brede hardstenen geprofileerde band. Op de verdieping zijn drie rondboogvormige vensters symmetrisch over de
gevel verdeeld die _zijn voorzien van openslaande ramen met ieder twee horizontale roeden
en een bovenlicht met een verticale roede. De vensters hebben een doorlopende hardstenen
onderdorpel en ontlastingsbogen met natuurstenen aanzet- én boogstenen . Deze laatste
vormen de aanzet van sierbanden . De gepleisterde sluitstenen zijn diamantkopvormig. Ter
hoogte van de sluitsteen, aan weerskanten van het middelste venster, zijn twee sierankers zichtbaar.
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De verdieping wordt van de zolder gescheiden door een smalle gepleisterde geprofileerde
waterlijst. In het midden van de trapgevel bevindt zich een zolderluik met een rondboogvormig bovenlicht. De ontlastingsboog hiervan heeft eenzelfde decoratie als die van de
vensters op de verdieping. Het bovenlicht heeft drie straalsgewijs geplaatste roeden.
De twee luiken hebben decoratief smeedijzeren gehengwerk. Aan weerskanten van het zolderluik worden twee gepleisterde rechthoekige velden aan de boven- en onderkant omsloten
door een halfcirkelvormig gemetselde boog. In het linker veld staat "ANNO" en in het
rechter "1900". Twee sierankers zijn zichtbaar.
De geveltrappen worden geflankeerd door met kegels bekroonde overhoeks gemetselde
pinakels en gepleisterde vleugelstukken. De onderste zijn vlak, de bovenste zijn bewerkt met
een schelpmotief. De pinakels rusten op consoles in gotische trant. De schacht van de twee
buitenste pinakels lopen iets uitkragend door nqar beneden over de eerste verdieping. De
gevelbekroning bestaat uit een nis bekroond door een rondboog die rust op twee { ·te
pilasters en wordt gedekt door een hoofdgestel .met driehoekig fronton. Ook deze rondboog
is voorzien van gepleisterde aanzet- en boogstenen. In de nis is het wapen van de gemeente
Gouda aangebracht met er boven een sieranker. Het fronton wordt op zijn beurt bekroond
door drie kegels.

