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Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 28 november 1988, no. 88101, van
de Monumentencommissiemet betrekking tot de beschermenswaardigheid van het pand
Turfmarkt 40, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 3291, welk pand
eigendom is van gemeente Gouda, 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 Monumentencommissie
uitge brachte advies;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-West;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het .gebouw staat de beste,nmirig
WonenII 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.

·- ...

09' ME\ 1989

over te gaan tot plaatsing van het pand Turfmarkt 40, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, no. 3291, op de lijst als bedoeld in artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;

II. vast te stellen

de bijgevoegde Monumentenlijst.
GOUDA,21 maart 1989.
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O9 MEl ,1989
Behoort bij besluit burqemeester en weth ouders van GOUDA
no. 16682 .
Plaatselijke
aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in art ikel 3, lid 1
1
van de Monumentenverordeninq.
OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Turf markt 40
In oorsprong een l?de eeuws woonhui s met een l9de eeuwse voorgevel,
bestaande uit een begane grond, verdieping en zolder.
Het pand wordt afgedekt door een zadeld ak, belegd met rode verbeterde
holl andse pannen.
De voorgevel is opgemetseld uit grauwe baksteen . Op de begane grond bevinden zich twee smalle vensters met schuiframen met rechts daarvan een
smalle deur met bovenlicht. In het bovenlicht is glas-in-lood-versiering
aangebracht. De vensters en de deur zijn afgedekt door een strek.
Boven de vensters zijn strokend met de muurdamme
n twee decoratieve gietijzeren ankers zicht baar . Op de verdieping zijn twee vensters met sc huiframen symmetrisch in de gevel aangebracht . Op de zolderverdieping is een
kleiner venster met schuifraam in het midden van de gevel.
Het bovenraam heeft een verticale middenstijl.
De gevel eindigt als een halsgevel met een brede vooruitstekende kroonlijst.
In de insnoering van de hals is aan weerszijden een kwartronde gepleisterde
hoekvulli ng, afgedekt met een rollaag.
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KADASTRALE
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Gemeente: Gouda
Sectie: B.
Nummer:3291

BM/2 21.2
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beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
dlv-nummer
onderwerp

541854
correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 16.682 d.d. 9 mei 1989 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

54
Turfmarkt 40
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 publiekrechtelijk e beperking gemeente lijk
monument gevestigd dienen te worden op het perceel GDA01 B 3291 gedee ltelijk. Inmiddels hebben diverse
transact ies het perceel doen vernummeren in GDA01 B 3765. De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk
monument is van toepassing op het perceel GDA01 B 3765 gedeeltel ijk .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel
GDA 01 B 3765 gedeeltelijk , zoa ls op bijgevoegde tekening is aangegeven. ,

Afgegeven d.d. 22 augustus 2008 .

Hoogachtend,
Burgemeester en wethoude rs van Gouda ,
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