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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G 0 U D A ;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 21 maart 1989, no. 88.135, van
de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke Monumentenlijst van het pand Turfmarkt 59, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie
B, no. 2741, welk pand eigendom is van ½: G.P. van Ham, ½: C.W.Govaerts, Turfmarkt 59, is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn
stedebouwkundige, 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 bestemming

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 59, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, no. 2741, op de lijst als bedoeld in artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;
II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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I Lijst als bedoeld in artikel 3, lid i
van de Monumentenverordening.

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Turfmarkt 59.
Een woonhuis, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder,
die gedekt wordt door een zadeldak met wolfseind met rode hollandse pannen.
De voorgevel is een lijstgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw, opgetrokken in staand verband en zwart gesausd, staande voor een oudere bouwmassa.
De pui is vernieuwd in quasi-18de eeuwse vormgeving. Zij bestaat aan de linkerkant uit een garagedeur met bovenlicht, voorzien van een middenstijl met
een verticale roede. Rechts van de deur is een kozijn, voorzien van een
middenkalf- en stijl. De benedenramen hebben een vierruits roedenverdeling,
terwijl de bovenramen elk één verticale roede hebben. De begane grond wordt
van de verdieping gescheiden door de kroonlijst van de pui. Hierop staat de
tekst "Ons Huis".

Op de eerste verdieping zijn twee vensters met zesruits schuiframen symmetrisch in de gevel geplaatst. Recht hierboven bevinden zich op de zolderverdieping twee vensters met vierruits schuiframen, die door de daklijn worden
oversneden. De gevel is afgesloten door een forse kroonlijst, die aan de
zijkanten buiten de gevel steekt.
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