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BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VANGOUD A;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 21 maart 1989, no. 88.139, van
de Monumentencommissiemet betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke Monumentenlijst van het pand Turfmarkt 69/69a, kadastraal bekend gemeente Gouda.
,Prt.ie
B. no. 2738, welk pand eigendom is van ½:"'"""!-~-........r½:· - ·· ·· -'--~•r, -~~~---is gebleken, dat het. hier een pand etrer vél.r
belang vanwege zijn ste eoouwkundige en architectqnische 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
WonenI 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 aa~ een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zi~n;
dat overigens bij toepassing van deze verordening reken ·ing is gehouden met de
gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
1

BESLUITEN:
'
I.

1

over te gaan tot plaatsing van het pand Turfmarkt 69/69a~ ~adastrlal bekend
gemeente Gouda, sectie B, no. 2738, 6p de lijst als 6ed6eld in artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;

II. vast te stellen

de bijgevoegde Monumentenlijst .

.'I

GOUDA,

1

1
1

1'5 AU?,.
· 1989- 2 1-,AUG.
1989/ .;_.
1
1
1

1

1

Behoort bij besluit bur emeester en wethouders van
AUG
. 1989,no. 5.677
Plaatselijke aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordenin
OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Turfmarkt 69/69a.
In oorsprong waarschijnlijk een 17de eeuws woonhuis met een gepleisterde
lijstgevel uit het eind van de 19de eeuw. Het pand bestaat uit een begane
grond en een verdieping van ongeveer gelijke hoogte. Het geheel wordt gedekt
door een zadeldak met wolfseinden, voorzien van zwarte geglazuurde en rode
hollandse pannen.
Op de begane grond bevinden zich twee vensters met schuiframen met links
daarvan een deur met bovenlicht. Op de verdieping zijn drie vensters met
zesruitsschuiframen symmetrisch in de gevel geplaatst. Zowel de deur als de
vensteropeningen zijn afgedekt door een gepleisterde schijnlatei met eenvoudige Jugendstil decoratie uit omstreeks 1900. De gevel wordt beëindigd door
een iets vooruitstekende kroonlijst.
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