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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 06-05-1991, nr.91.025, van de Monumentencommissie met betrekking to.t het .plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Peperstraat 126, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr .1300, welk pand
eigendom is van de heer ___
___________
~___
__, 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
pakhuis/ opslagruimte heeft;

de grond waarop het gebouw staat de bestemming

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
pa nd en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheid v·an het monument;
·
· Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Peperstraat 126, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie D, nr.1300, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II .·

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
GO

ni 1991

B

n wethouders v omoemd,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr .11.772, van 11 juni 1991
SVH3/221.AvH

Plaatselijke aanduiding: Gouda

Lijst als bedoeld in ·artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Peperstraat

126

Pakhuis uit 1894 bestaande uit een begane grond en twee verdiepingen en voorzien van een
gedrukte tuitgevel van rode bakstenen gemetseld in kruisverband en een zadeldak /gedekt
met rode Hollandse pannen.
De begane grond is in het midden voorzien van een kozijn met twee pakhuisdeuren . Aan
weerszijden hiervan bevindt zich een venster bestaande uit twee ramen met gaashekwerk
ervoor en een houten waterslag. Boven deze gevelopeningen bevinden zich segmentbogen.
De eerste verdieping heeft in het midden een smal kozijn met opgeklampte deur en
e_rboven een segmentboog. Aan weerszijden hiervan z1Jn twee smalle vensters met
horizontaal gedeeld onderraam, ongedeeld bovenlicht . en erboven één steens strekken
gep laatst.
D.e tweede verdieping heeft in het midden een smal kozijn met opgeklampte deur en
erboven een segmentboog. Aan weerszijden hiervan zijn twee smalle vensters met
horizontaal gedeeld onderraam, ongedeeld bovenlicht en één steens strekken geplaatst. De
beide buitenste vensters zijn lager. Alle vensters van de verdiepingen zijn voorzien van
bakstenen waterslagen.
In de tuitgevel zijn zes sierankers aangebracht. De bovenzijde is afgezet met een muizetand
en een rollaag en voorzien van twee gegoten hoekstenen. In het midden van de top is een
hijsbalk geplaatst en er is een uitmetseling te zien waarin een rondboogvormige nis is
uitgespaard. De uitmetseling loopt boven de tuit door en is aan de bovenzijde voorzien van
een gestucte dekplaat.
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