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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 28 november 1988, no. 88099, van 
de Monumentencommissie met betrekking tot de beschermenswaardighe i j v1n het pand 
Turfmarkt 36, kadast raal bekend gemeent e Gouda, sectie B, no. 3291, ~e lk pand 
eige ndom is van de gemeente Gouda, . is gebleke n, dat het hi er een pand bet reft 
van belang vanwege zijn sted ebouwkundig -/architectonische aspecten z,Jals weerge
geven op de bijg evoegde Monumentenl i jst, alsmede het door de Monum~ntencornmissi e 
uit gebra chte advies ; 

da t het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-W st ; 

dat ·,olgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat jt:' b-=:St<=mming 
, ',.Jonen ![ heeft; 

dat 1-ie t pand in ge br ui k is als won i n g; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed is; 

dat p1~atsing op de monumentenlijst niet zonder meer m~ebrengt dat ver and~r ing 
van he t pand en aanpassing aan ee n doelmatig gebruik niet mogelij k zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden ~et de 
gebrui smogelijkheid van het monument; 

Gele t op de Monumentenverordening; 

BESLU [ TEN: 0 9 ME 1 1989 
over te gaan tot plaatsing van het pand Turfmarkt 36, kadastrddl bekend 

gern,~e'1te Gouda, sectie B, no. 3291, op de lijst als bedoeld in drtikel 3, eerste 
1: J vJn de Monumentenverordening; 

v1~t te ste llen de bi jgevoe gde MonumentenliJit. 

GOUDA, 21 maart 1989. 

WETHOUÓfRS vnORNOEMg,_.--
-tffé, t>vr qemee s;.-(r • 



Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van GOUDA Ü 9 MEl J98,9 16.684. 
Plaatselijke aanduidi ng: Gouda 

1 

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenvero.rden i nq. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Turfmarkt 36. 
Een woonhuis met een voorgevel uit het derde kwart van de 19e eeuw, 
bestaande uit een begane grond en verdieping . Het pand wordt afgedekt 
door een zadeldak dat aan de voorzijde is afgeschuind en belegd met blauwe 
opnieuw verbeterde hollandse pannen. 
De voorgevel heeft een hardstenen plint en wordt afgesloten door een 
brede kroonlijst. Hij is drie vensters breed en opgetrokken uit fijn 
gevoegd metselwerk. Op de begane grond bevindt zich in de linker vensieras 
een deur met bovenlicht, terwijl rechts daarvan twee zesruits vensters met 
schuiframen in de vensterassen zijn geplaatst. De dr ie vensters op de 
verdieping zijn eveneens in de vensterassen geplaatst . De openingen op de 
begane grond zijn afgedekt met een strek, terwijl die op de verdieping 
een halfsteensrollaag hebben. 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

dlv-nummer 544375 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 16.684 d.d. 9 mei 1989 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

53 
Turfmarkt 36 
GDA 01 B 3291 

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

Het perceel GDA01 B 3291 is een groot complex van diverse panden en openbare ruimte tussen de 
Turfmarkt , Nieuwehaven en Vrouwesteeg . Derhalve had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk 
monument gevestigd dienen te worden op het perceel GDA01 B 3291 gedeeltelijk. Inmiddels hebben diverse 
transacties het perceel doen vernummeren in GDA01 B 3765. De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk 
monument is van toepassing op het perceel GDA01 B 3765 gedeeltelijk. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 B nummer 3765 gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 16 september 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling Gebiedso□twik 

gemeente 
gouda 
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MONUMENTENTEKENING 
dienst: 
Ruimtelij ke Ontwikke ling 
en Beheer 

afde li ng: 
Beheer Openbare Ruimto 
Geo - informatie 

be1oeluldres: -
Antwerpseweg 5 
2803 PB Gouda 
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2800 88 Gouda 
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