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Voor eensluirlend afschrifi 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 juni 1989, no. 89.005, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke Monumen
tenlijst van het pand Turfmarkt 121, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, 
no. 3051, welk pand eigendom is van _________________ ~ 

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 II 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 121, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, no. 3051, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 
j, 

GOUDA, 15 ll.UG. 1989 
2 1 AUG. 1989 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD, 
De secretaris, De bur~emeester, 



Behoort bij besluit bur emeester en wethouders van , no. 10.628 
Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als b 1 3, lid 1 

van de Monumentenverordenin 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Turfmarkt 121. 
Een voormalig pakhuis met bovenwoning, bestaande uit een begane grond, een 
verdieping en een zolder, die gedekt is door een mansardekap met rode beton
pannen. De voorgevel is een lijstgevel met classicistische stijlelementen. 
Op_ de begane grond is links een dubbele deur naar het pakhuis en rechts een 
deur naar de bovenwoning, die beide zijn voorzien van ramen en decoratief 
gietijzeren traliewerk. 
De begane grond is van de verdieping gescheiden door een geprofileerde water
lijst, die tevens fungeert als onderdorpel van de twee vensters met T
schuiframen op de verdieping. Zowel de deur- als de vensteropeningen worden 
afgesloten door een anderhalfsteens gebogen strek met een gepleisterde sluit
steen. 
De gevel wordt beëindigd door een kroonlijst met een breed fries, die aan de 
zijkanten buiten de gevel steekt. Op de sluitstenen van de vensters rust een 
gemetselde segmentvormige boog met een blokvormige sluitsteen, ter onder
steuning van een gemetselde dakkapel. De boog, waarvan de vulling is voorzien 
van decoratief stucwerk, doorbreekt het fries van de kroonlijst. Bij de dak
kapel, die wordt doorsneden door een gootlijst, zijn de openslaande ramen 
met een horizontale roede vervangen door een ventilatierooster. De dakkapel, 
die eertijds was gedekt met een klein fronton, wordt geflankeerd door twee 
kleine witgesausde wangen. 
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