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Voor eensluider10 a fó:GîHI' 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 april 1989, no. 89085, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke Monumen
tenlijst van het pand Turfmarkt 136, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, 
no. 1154, 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 pakhuis/kantoor; 

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 136, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, no. 1154, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 
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1 
Lijst a1s bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Turfmarkt 136 

Een tot pakhuis verbouwd woonhuis, bestaande uit een begane grond en een ver
dieping. Het pand wordt gedekt door een zadeldak met wolfseinde aan de straat
zijde. De kap is belegd met rode verbeterde hollandse pannen. 
De voorgevel is een wi t gepleisterde verkorte ingezwenkte klokgevel uit de 
eerste helft van de 19de eeuw, geplaatst voor een bouwmassa van omstreeks 
1600. 
Op de begane grond bevi ndt zich in het midden van de gevel onder één houten 
latei een houten dubbele deur met aan weerskanten een kozijn met zijramen. 
Vensters en deur hebben i eder een bovenlicht en vormen tesamen één pui. 
Op de verdieping bevindt zich eveneens onder een houten latei een hijso pening, 
met aan weerskanten een venster met een smal schuifraam. De gevel wordt be
ëindigd door een iets gekraagde rollaag en een brede voorui tstekende kroon
lijst. In het midden hiervan is een hijsba lk aangebrac ht. 
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