
gemeente 
gouda 
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ARC H IE F 

afdruk voor: 
1. weth.Melaard 
2. afd.SVH 

- ----Voor eensluidend afschrift 

Datum: - 1 JUN/4906 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 september 1990, m.90.055, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Peperstraat 122, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.3056, 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 bedrijf; 

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 gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Peperstraat 122, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie D, m.3056, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 12 DEL. 1~S0 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris. de burge~ester, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.17.573, .van 1 2 DEL, 1990 
SVH3 /278B /MdKe 

. • .. 

Plaatselijke, aanqµiding: Gouda Lijst ·als be_doeld in artikel 3; lid .1 
yan de_ Mönumentenvero"rdening. ' .. 

' ·- .. ,,. __ . . .. 
.· 

'\ •. 1 ,: ~•• ; :.:i r , . . ·_! .- -._ • • 

OMSC.HRINlNG · VAN · HET MONuMENT.-
Peperstraat 122 

Pakhuis uit het midden van de negentiende eeuw, bestaande uit een begane grond, een 
verdieping, een tweede verdieping en een plat dak met boven de voorgevel een dakschild 
gedekt m~t rode Hollandse pannen. Het pand is voorzien van een gepleisterde lijstgevel. 
De begane gron·d heeft rechts een kozijn met pakhuisdeuren en links een schuifvenster 
met zesruits roedenverdeling. 
De verdieping is in het midden voorzien van een kozijn met twee deuren. In het kozijn 
is, boven een geprofileerd kalf, een gedeeld bovenlicht geplaatst. Aan weerskanten van 
het deurkozijn bevindt zich een venster met twee openslaande ramen. Elk raam heeft een 
twaalfruits roedenverdéling. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door middel van 
een kroonlijst met in het midden een hijsbalk. 
In het dakschild is een gekoppelde -dakkapel aangebracht met drie openslaande ramen, elk 
met vierruits roedenverdeling. In het platte dak bevinden zich twee grote daklichten 
ten bèhoeve van de voormalige zeilmakerij. 

Zijgevel 

De bakstenen zijgevel is aan de bovenzijde afgesloten door een boeiboord. In de gevel 
zijn meerdere ankers zichtbaar. Op de begane grond is rechts een klein venster met klap
raam geplaatst. Links hiervan zijn vier dichtgezette gevelopeningen zichtbaar. Uiterst 
links bevindt zich een dichtgezette rondboogvormige deuropening. 

Eigenaar: , _____ _ 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 
Nummer(s): 3056 

-af druk voor: 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 

1/2. sectorhoofd SO, 6. Gedeputeerde Staten 
t.b.v. afd.R.O., Stedebouw 7. Ministerie van WVC 

3. sectorhoofd GW 8. Raad voor het Cultuurbeheer 
4. afd.Landmeetkunde en kad. 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
5. afd.B.O.B. ~- minuut 



~ijlage behorende bij besluit nr.17.573 . 

.Qp. de _eerste verdieping bevinden zich zes vensters, elk met een openslaand raam dat is 
voorzien ván een horizontale drîeruits roeèlenvèi-deling ·en . er boven ·een· hoveüUcht met 
drieruits roedenverdeling. Links p.iernaast bevindt zich. een dichtgezette gevelopening. 
Uiterst links is een ro~dboogvormig venster met een horizontale drieruits roedenverde
ling· geplàatst. Dif venster is aaii. dé onderzijde . ingekort Boveri lief mèi-endëel van de 
(al dan niet dichtgezette) gevelopeningen bevinden zich rollagen. 
'Aan de achterzijde is later een bakstenen uitbouw geplaatst. · 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 5407 41 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 17.573-90 d.d. 12 december 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

161 
Peperstraat 122 
gemeente Gouda GDA 01 D 3056 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Op het perceel GDA01 D 3056 zijn twee panden aanwezig en deze zijn bekend onder de adressering 
Peperstraat 120 en 122. Beide panden zijn separaat aangewezen als gemeentelijk monument en derhalve 
had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument per object gevestigd dienen te worden op het 
perceel G DA01 D 3056 gedeeltelijk . Het perceel is ingevolge akte deel 11117 nummer 45 dd 26 juni 1990 
gesplitst in de percelen GDA01 D 3610 en 3611. De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is 
van toepassing op het perceel GDA01 D 3611. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie D 3611, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven, 

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008. 

Hoogachtend, 

Burgemeest~r e wethouders van Gouda, 
namens dez 
lilet hoofd v · tie fdeling Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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4 augustus 2008 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 
dienst: 
Ruimtel ijk e Ontwikkt:i ling 
en Beheer 

afdeli ng: 
Beheer Openbare Ruimle 
Gao • Informatie 

bezoekadres : w 
Antwerpseweg 5 
2803 PB Gouda 

,\: posl.:ldros: 
poslbus 108& 
2800 88 Oouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Peperstraat 122 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3611 

schaa l: 
,.,.. 
formaat : .. 

mo numcmtnu mmet 
Dit ,, Hn gedHN• uk h el dlQNHI ku n bestand, dl1 Hnwijri"gl~ n ondt,htv1g ki zjj n, 

~to~y~~ ê!:e~zrei:n;~~: ;~,:~~:~n.t~~i=~k•I rtehl word~ onlltend. 161 


