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Datum: .. 1 JUN 7~ 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 juni 1989, no. 89.003, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke Monumen
tenlijst van het pand Turfmarkt 83, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, 
no. 3192, welk pand eigendom is van de heer .._ ____________ __./ 

is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn stede
bouwkundige en architectonische 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 83, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, no. 3192, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

1 GOUDA, 15 AUG~ 1989 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD, 
De secretaris, De burgemeester, 

De ~Hoaanoebrlel ie ~9 uitgaande brjef ls · 
oetakAnrt ,1,.. ~ g~teken.d .door 

_ Loco Burgem~ter ' 



Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van 1 ~ AUG. 1989, no. 10.626 
Plaatselijke aanduiding: Gouda I Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 

van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Turfmarkt 83. 
In oorsprong mogelijk een 17de eeuws woonhuis, bestaande uit een begane grond, 
een verdieping en een zolder, die gedekt wordt door een schilddak met rode 
hollandse pannen. De hoekkepers zijn belegd met lood. 
De voorgevel is een witgepleisterde lijstgevel met schijnvoegen. Op de begane 
grond is een pui met rechts een deur met bovenlicht naar de bovenwoning. 
Links daarvan is een brede garagedeur naar de bedrijfsruimte. Op de verdiepini 
is een breed venster ingebroken, voorzien van een stalen kozijn met een zes
ruits roedeverdeling. Op de verdieping zijn twee vensters met schuiframen 
symmetrisch in de gevel geplaatst. 
De gevel wordt beëindigd door een iets vooruitstekende kroonlijst, die aan de 
zijkanten buiten de gevel steekt. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: [ __ _ 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer (s}:3192 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 556049 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebes/u it 

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

Bij BenW-besluit nr. 10626/1989 d.d. 15 augustus 1989 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

62 
Turfmarkt 83 
gemeente Gouda GDA 01 B 3192 

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

Het monument bevindt zich op een klein gedeelte van het perceel. De kadastrale aanduiding had daarom 
moeten zijn B 3192 gedeeltelijk . 

Bij akte 11246-18 d.d. 12 oktober 1990 is het perceel B 3192 opgesplitst in de percelen GDA01 B 3414 en 
GDAD1 B 3415. 

Op het nieuw gevormde perceel GDA 01 B 3415 is de publiekrechtelijke beperking echter niet van 
toepassing . Het perceel GDA01 B 3415 is bij akte 14527-6 d.d. 21 april 1995 opnieuw gesplitst in de 
percelen GDA01 B 3494 en B 3495. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient te publiekrechtelijke beperking Gemeentel ijk Monument met betrekking tot 
Turfmarkt 83 te zijn gevestigd op het perceel GDA01 B 3414. De beperk ing gemeentelijk monument die is 
gevestigd op de percelen GDA01 B 3494 en B 3495 dient te worden ingetrokken ., 

Afgegeven d.d. 24 maart 2009. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders , van Gouda, 
namens dezen , 
Het hoofd van de afdelina Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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datum 10 maart 2009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst : 
Ruimtelijke Ontw1kkell ng 
en Beheer 

afdeli ng: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - Informatie 

bewe kadres: ~·Mgj,r~ Antwerpseweg 5 
2803 PB Gouda 

postadres : 
postbus 1086 
2800 BB Goud a 

gemeente 
gouda 

Adres 
Turfmarkt 83 

Kadastraal bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 3414 

• 

3194 

• 
3495 

• 
2729 

JR 

get. gez. 

schaa l: 
1:250 

formaat: 
A4 

monum entn ummer 


