De minister van De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) verklaart hierbij het volgende:
Op grond van het aangehechte brondocument welke bekendgemaakt is op 17-11-1971 zal een
publiekrechtelijke beperking opgevoerd worden in de basisregistratie kadaster.
Deze publiekrechtelijke beperking, welke bekend is onder monumentnummer 31849 in het
rijksmonumentenregister, heeft als wettelijke grondslag Erfgoedwet: Afschrift inschrijving monument
of archeologisch monument in rijksmonumentenregister door minister OCW en betreft het volgende
werkingsgebied:
Kadastrale objecten:
Gorredijk C 2045.
De datum inwerkingtreding van de publiekrechtelijke beperking is 17-11-1971.
Ondergetekende verklaart dat de essentialia van het besluit zoals hiervoor vermeld de volledige en
juiste gegevens bevatten op grond waarvan de basisregistratie kadaster kan worden bijgewerkt.
Tevens verklaart de ondergetekende dat dit stuk met de daaraan gevoegde bijlage(n) een volledige
en juiste weergave is van het stuk waarvan het een afschrift is.
Getekend op 19-11-2021 15:55.
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Datum
12-11-2021

Rijksmonumentnummer
31849
Datum inschrijving rijksmonumentenregister
17-11-1971
Adres of locatieaanduiding
Kerkewal 11, 8401 CG Gorredijk
Gemeente
Opsterland

Provincie
Friesland

Kadastrale aanduiding
Gorredijk

C

2045

Naam van het rijksmonument
Omschrijving
Pand onder zadeldak tegen klokgevel onder de aanzetkrullen gedateerd 1776. In
de top zesruitsvensters.

Geografische weergave
Een geografische weergave is alleen bijgevoegd als sprake is van een aangelegd
of archeologisch rijksmonument.
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Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op
22-11-2021 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in
deel 82716 nummer 95.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was
geautoriseerd door middel van een elektronische
toegangsdienst die onderdeel is van het Afsprakenstelsel
elektronische toegangsdiensten als bedoeld in de Regeling
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken.
Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.

