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Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 juni 1989, no. 89.025, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke Monumen
tenlijst van het pand Turfmarkt 96-98, kadastraal bekend oemeente Goudr1. ,Prt.ie 
B, no. 3292, welk pand eigendom is van ---------- ----- ~- , ____ ••V 

is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn stede
DouwKundige 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 96-98, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, no. 3392, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 
lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 15 AUG. 1989 
2 1 AUG. 1989 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD, 
De secretaris, De bt,Jrqem~ester1·,1 1 • de --u1tg-aan1.1e br e s 
De uttgaa~ brl&t 18 getekend door · 
g&tikefld door · 

Looo Burgem_eester 



behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 10.627, van 15 augustus 1989 

monumentnummer 65 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Turfmarkt 96-98 

omschrijving van het monument 

bijlage 
lijst als bedoeld In artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Een winkel met bovenwoning, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder, die wordt 
gedekt door een schilddak met rode Hollandse pannen. Aan de achterzijde heeft het pand eén tuitgevel. 
De voorgevel,. een wit gepleisterde lijstgvel uit de tweede helft van de 19de eeuw, staat waarschijnlijk voor 
een oudere bouwmassa . Op de begane grond bevindt zich rechts een deur met bovenlicht. Links hiervan zijn 
boven een hardstenen plint twee vensters met zesruits schuiframen geplaatst. De verdieping wordt van de 
begane grond gescheiden door een geprofileerde waterlijst. Op de verdieping , waar het pleisterwerk bestaat 
uit horizontale banden, zijn twee vensters symmetrisch in de gevel geplaatst. De vensters hebben · .. 
schuiframen met een twaalfruits roedenverdeling. 
De gevel wordt beêindigd door een kroonlijst, waarbij het fries versierd is met drie decoratieve consoles, die 
de goot dragen. Tussen de consoles bevindt zich opliggend paneelwerk . 
In het midden van de zolder bevindt zich een eenvoudige dakkapel met openslaande ramen. 
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