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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 26 oktober 1988, no. 88.077, van 
de Monumentencommissie met betrekking tot de beschermenswaardigheid van het pand 
Turfmarkt 7, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 2988, welk pand 
eigendom is van *) · · · · · · . , is gebleken, dat het 
hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische en oudheidkundige 
aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het door 
de Monumentencommissie uitgebrachte advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad- West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bes t emming 
Wonen I heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning; 

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 toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het pand Turfmarkt 7, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie •B, no. 2988, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 

bijlage(n) 



Behoort bij besluit bur emeester en 1 1 f') I:' "' ' ,,_ -'") -

wethouders van 11rlt !~JO~ no. 14. 141 
Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 

van de Monumentenverordenin. 

a,'ISCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
Turf markt 7. 

Een woonhuis, bestaande uit een begane grond, verdieping en zolder, waarvan 
de massa waarschijnlijk van v66r de l9de eeuw dateert. 
Pand wordt afgedekt door een licht gebogen zadeldak met rode Hollandse pan
nen. De voorgevel is een ingekorte klokgevel, waarschijnlijk in de 19de 
eeuw wit gepleisters en voorzien van een in de specie getrokken voeg bij 
wijze van natuursteenimitatie. Op de begane grond bevindt zich aan de 
rechterzijde een smalle deur met bovenlicht. Links van de deur is een breed 
dubbel venster met een geprofileerde middenstijl. De twee vensters op de 
verdieping zijn schuiframen. Op de zolderverdieping een kozijn met 
schuifraam. 
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