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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 26 oktober 1988, no. 88.083, van 
de Monumentencommissie met betrekking tot de beschermenswaardigheid van het pand 
Turfmarkt 19, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 3009, welk pand 
eigendom is van~-------------- • is gebleken, dat het hier een 
pand betreft van belang vanwege zijn architectonische en volkskundige aspecten 
zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het dobr de Monu
mentencommissie 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 bestemming 
Wonen I heeft; 

dat het pa~d 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 toe passing 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 19, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, no. 3009, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 
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van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Turfmarkt 19. 

Woonhuis, bestaande uit begane grond met één verdieping, welke wordt afge
dekt door een schilddak belegd met rode hollandse pannen. Het dak wordt 
bekroond door een nokpiron. Het pand heeft een laat 19de eeuwse lijstgevel 
met fijn uitgevoerd metselwerk. De begane grond en verdieping worden van 
elkaar gescheiden door een brede gepleisterde lijst. De gevel wordt 
afgesloten door een hoge vooruitstekende kroonlijst. De goot wordt gesteund 
door drie consoles. 
Op de begane grond bevinden zich twee vensters met rechts daarvan een 
smallere moderne deur met bovenlicht. Op de verdieping zijn twee vensters 
symmetrisch in de gevel geplaatst. Zowel de vensters als de deur zijn aan 
de bovenzijde segmentboogvormig getoogd, waarbij de strek erboven in het 
midden een decoratieve sluitsteen heeft. 
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