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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 september 1990, nr.90.057, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Peperstraat 72, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.1789, welk
pand eigendom is van .___________________
is gebleken dat het
hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven
op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in 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 redelijk 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 object Peperstraat 72, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie D, nr.1789, ·op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Peperstraat 72
Wqonhuis bestaande uit een begane grond, twee verdiepingen en een vliering. Het pand is
gedekt door een zadeldak met rode Hollandse pannen en is voorzien van een gepleisterde
tuitgevel uit 1919 met schijnvoegen en een gepleisterde natuurstenen plint. De begane ·
grond ·heeft links een kozijn met deur en een getoogd bovenlicht. Rechts is een bre·ect
venster met drie ongedeelde onderramen en een iii tweeën gedeeld getoogd bovenlicht geplaatst.
De eerste verdieping is voorzien van drie T-vensters met bakstenen waterslagen. De
tweede verdieping heeft twee -T-vensters met bakstenen waterslagen. Boven alle gevelopeningen bevinden zich schijnstrekken. De top van de gevel is geheel afgezet
met een uitkragende bakstenen rollaag.·
Zijgeyel
De later verhoogde bakstenen zijgevel is voorzien van een gepleisterde borstwering en is
aan de bovenzijde afgesloten door een boeiboord. Meerdere ankers zijn zichtbaar.
De begane grond is voor een deel ·later verbouwd. In het rechterdeel van de gevel bevindt
zïch ·een kozijn met deur en bovenlicht en aan weerszijden hiervan is een twaalfruits
schuifvenster geplaatst. Boven de gevelopeningen bevinden zich halfsteens rollagen.
Over de eerste verdieping zijn onregelmatig verdeeld vier schuifyensters geplaatst. De
twee rechter zijn T-vensters. De vensters zijn aan de bovenzijde getoogd en gedekt door
dubbele rollagen.
De tweede verdieping loopt niet helemaal tot de achtergevel door maar mondt uit in een
balkon. In het midden van de gevel is een venster met twee ongedeelde ramen geplaatst.
KADASTRALE TENAAMSTELLING

Eigenaar: 1
7
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:
KADASTRALE AANDUIDING

Gemeente: Gouda
Sectie: D
Nurniner(s): 1789
afdruk voor:
1/2. sectorhoofd SO,
6. Gedeputeerde Staten
t.b.v. afd.R.O., Stedebouw
7. Ministerie van WVC
3. sectorhoofd GW
8. Raad voör het Cultuurbeheer
4. afd.Landmeetkunde en kad. 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
5. afd.B.O.B.
"1-o.minuut

I3ijlage behorend~ bij besluit nr.17.565 , .
Achtergevel
De -achtergevel is gepleisterd en blind. Ter hoogte van de begane grond bevindt zich een
uitbquw cli~.,oyerigen~ onderpeel _i~ vàn het pand Peperstraat}4. Dit kan . een re~tant zijn van
li~t \roqr.r:n?:lf
gf ~crt~rhvis , :v'
~~l,'epe~straat 72, waarvan de dakmoeten in de achtergevel te
zien·'.zijn. Ter -hoógtè vaiïhet balkon zijn de aanzetten van · de voormalige achter/topgevel
zichtbaar .
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