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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS V AL'l G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11-02-1991, nr.90 .111, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Peperstraat 120, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.3056, welk pand 
eigendom is van de heer ______ _____________ ___. is gebleken dat het 
bier 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 heeft de bestemming 
Wonen II; 

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 gebruiksmo-
gelijkheid van het monument; · 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Peperstraat 120, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie D, nr.3056, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

IL vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.4654, van 26 maart 1991 
SVH3 /91.AvH 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

0eoerstraat 120 
Woonhuis voorzien van een bakstenen lijstgevel uit het laatste kwart van de negentiende 
~euw en bestaande uit een begane grond, een verdieping en een mansardedak dat is gedekt 
tnet verbeterde Hollandse pannen. De gevel is voorzien van gepleisterde speklagen. 
De begane grond heeft een gepleisterde plint. Aan de linkerzijde is een schuifvenster met 
~esruits roedenverdeling geplaatst. Hieronder springt de gevel ter breedte van het venster 
ets terug. Aan de rechterzijde is een deurkozijn met twee deuren ingebroken. In het 
Jovenste deel van de deuren zijn zes ruitjes geplaatst. De begane grond is aan de bovenzijde 
r1fgesloten door een brede gepleisterde band. 
De verdieping is voorzien van drie T-vensters waarboven strekken met gepleisterde aanzet
~n sluitstenen zijn geplaatst. 
be gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een houten kroonlijst met daarin een later 
aangebrachte hijsbalk. In het dakschild boven de voorgevel bevindt zich een dakraam. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: 1 _=i 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

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

afdruk voor: 1. afd.R.O. 
2. afd.stedebouw 
3. afd.BWT 
4. afd.landmeetkunde en kad 
5. afd.B.O.B. 
6. sectorhoofd GW 

7. Gedeputeerde Staten 
8. Ministerie van WVC 
9. Raad voor het Cultuurbeheer 
10. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
ll . afd.SVH 
12. minuut 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541399 

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. 4654-91 d.d. 26 maart 1991 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

172 
Peperstraat 120 
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 GDA01 D 3056 gedeeltelijk . Het perceel is ingevolge akte deel 11919 nummer 38 dd 23 januari 1992 
gesplitst in de percelen GDA01 D 3610 en 3611. De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is 
van toepassing op het perceel GDA01 D 3610. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie D 3610, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven , 

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008. 

Hoogachtend, 

gemeente 
gouda 
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..... 4 augustus 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 
dienst: 
Ruimtelijke Ontwikke lln9 
on Behe er 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - Informatie 

bezoekadres : -
Antwerp seweg 5 
2803 PS Gouda 

postadres : 
postbus. 1086 
2800 88 Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Peperstraat 120 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3610 
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