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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 21 maart 1989, no. 88.137, van 
de Monumentencorrmissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke Monu
mentenlijst van het pand Turfmarkt 63/65, kadastraal bekend gemeente Gouda, sec
tie B, no. 2739, welk pand eigendom is van 
.._~----- • is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege 
zijn stedebouwkundige, architectonische en volkenkundige aspecten zoals weerge
geven op de bijgevoegde Monumentenlijst; alsmede het door de Monumentencorrmissie 
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 II heeft; 

dat het pand in gebruik is als k,an_t_~gr; 

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 rurfmarkt 63/65, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, no. 2739, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 
~ 

GOUDA, 



Behoort bij besluit burgemeester en 15 Au!,; 1989 wethouders van Y, , no. 5 679 
Plaatselijke aanduiding: Gouda 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Turfmarkt 63/65 

Een voormalige werkplaats met bovenwoning en een voorgevel in Hollandse neo-
renaissancestijl. Het pand is vier vensters breed en bestaat uit een begane 1 
grond, een verdieping en een zolder. Het pand heeft een schilddak met zwarte 
hollandse pannen. De voorgevel heeft een kroonlijst, die in het midden is 
doorbroken door een gemetselde dakkapel. Deze laatste is afgedekt door een 
gebroken fronton. 
Zowel op de begane grond als op de verdieping zijn vier even grote openingen, 
voorzien van segmentvormige ontlastingsbogen, op gelijke afstand in de gevel 
geplaatst. De bogen hebben gepleisterde aanzet- en sluitstenen, waarvan de 
laatstgenoemden diamantvormig zijn. Iets terugliggend in de gevelwand bevindt 
zich een doorlopende glazen winkelpui. 
Op de verdieping zijn in de openingen T-schuiframen geplaatst. Op de begane 
grond is ter hoogte van de oorspronkelijke bovendorpel en op de verdieping ter 
hoogte van de boven- en tussendorpel een gepleisterde band aangebracht. De 
vulling van de ontlastingsbogen bestaat uit siermetselwerk. 
De gevelbeëindiging wordt gevormd door een fries, bestaande uit een tandlijst, 
siermetselwerk en een geprofileerde kroonlijst, die ter hoogte van de gemet
selde dakkapel wordt doorbroken. Deze dakkapel heeft in het midden een venster 
met een schuifraam, gedekt door een strek met gepleisterde aanzet- en sluit
stenen. Aan weerskanten van de dakkapel bevindt zich een op een uitkraging 
rustende pilaster. De dakkapel wordt afgesloten door een omgekorniste band. 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

■ 

correctiebesl uit 

correctiebes luit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbes luit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechte lijke beperk ingen onroerende zaken 

Bij BenW-bes luit nr. 5.679 d.d. 15 augustus 1989 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevest igd, met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraa l perceel 

47 
Turfmarkt 63/65 
GDA01 B 2739 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

1. de juiste kadastrale perceelsaanduiding die bij het pand Turfmarkt 63 behoort, is GDA01 B nummer 3176. 
Turfmarkt 65 is reeds lang geleden afgevoerd. 

2. vanwege de fout ieve kadast rale aandu iding GDA01 B 2739 rust de publiekrechtelijke beperking 
'Gemeentel ijke Monument' nu ten onrechte op de percelen GDA01 B 3671 en GDA01 B 3672 die door 
splitsing uit B 2739 zijn ontstaan . 

besluit: 

Op grond van een onjuiste verme lding van het kadastra le perceel in het besluit tot aanwijzing van het 
gemeentelijk monument Turfmarkt 63 

1. het pand Turfmarkt 63, kadastraal bekend GDA01 B 3176 aan te wijzen als gemeentelijk monument 
gemeente Gouda, sectie GDA 01 B 3176, 

2. de aanwijzing, als gevolg van spl itsing, terechtgekomen op de percelen kadastraal bekend GDA01 B 3671 
( behorend bij Turfmarkt 69) en GDA01 B 3672 ( behorend bij Arie Kerssensteegje 14) in te trekken. 
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Afgegeven d.d. 1 O december 2007. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen , /1 
Het hoofd van de afdeling Gebiéqsontw ilsk 
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