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Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 28 november 1988, no. 88.095,
van de Monumentencommissiemet betrekking tot de beschermenswaardigheid van het
pand Turfmarkt 45, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 3049, welk
pand eigendom is van_________
~~~--is gebleken, dat het hier
een pand betreft van belang vanwege zijn stedebouwkundig-architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de
Monumentencommissieuitgebrachte 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 WonenI;
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 geho~den met de
gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het pand Turfmarkt 45, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, no. 3049, op de lijst als bedoeld in artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;

II. vast te stellen

de bijgevoegde Monumentenlijst.
GOUDA,

11 APR
. 1989

~R~~~;~i!;~ s ~N WETHO~r~~~~~~

bijlage(n)

-

Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van 11 APft
1GRQ,no. 16. 458
Plaatselijke aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
1
van de Monumentenverordening.
OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Turfmarkt 45.
Een klein woonhuis, bestaande uit een begane grond en een verdieping, dat is
afgedekt door mansardekap, welke is belegd met rode hollandse pannen. De
voorgevel heeft een beëindiging die een 19de eeuwse variatie is op de halsgevel met een brede kroonlijst. De insprongen van de hals zijn aan weerseinden gevuld met eenvoudige gepleisterde klauwstukken.
De voorgevel heeft een gestucte plint met twee kleine rechthoekige ontluchtingsroosters.
Op de begane grond is links een smalle deur met bovenlicht en
rechts twee vensters met schuiframen. Op de verdieping zijn twee vensters met
schuiframen symmetrisch in de gevel geplaatst. Alle bovenlichten zijn voorzien van decoratief glas-in-loodwerk in Art Deco-stijl. Zowel de deur als de
vensters hebben segmentboogvormige ontlastingsbogen waarbij de aanzet- en
sluitstenen zijn wit gepleisterd, terwijl de bogen gevuld zijn met witte tegels met blauwe figurale motieven.
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gemeente Gouda

correctiebes/u it
div -nummer
onderwerp

563143
correctie beperking gemeentelijk monument

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-beslu it nr. 16.458 d.d. 11 april 1989 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Man ument'
gevestigd, met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

30
Turf markt 45
gemeente Gouda GDA 01 B 3049

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
Het kadastrale perceel B 3049 is een groot perceel met meerdere panden . De beperking had daarom
moeten worden gevestigd op een deel van dit perceel.
Inmiddels is de perceelsaanduiding vervallen . Het opvolgend nummer is B 3258. De beperking Gemeentelijk
Monument is uitsluitend van toepassing op een gedeelte van het perceel GDA01 B 3258.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeenteli j k Monument met betrekking tot Turfmarkt 45 te
worden gevestigd op het perceel GDA 01 B 3258 gedeel telijk , zoals aangegeven op bijgevoegde kaart .

Afgegeven d d. 7 mei 2009.

Hoogachtend ,
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