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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 9 september 1992, nr.MC 92.064, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Peperstraat 6/8, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D. nr.3517, welk
pand eigendom is van de heer L------~ ----~-~----'J
is gebleken
dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische en stedebouwkundige
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 matig 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 6/8, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie D, nr.3517, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
GOUD ~

r:::;

november

1992

Bur-Ceester
,.énwethouders voornoemd,
1
de
.J.tisd
de hurn-emeest P.r _

A K tt.:Jhj_11.ti 11i'
~----"-~~J~
Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.666-'92, van 3 november
SVM3/724F.MK

1992

Monumentnumrner : 204
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Peperstraat 6/8
Een bedrijfspand uit het laatste kwart van de 19de eeuw, bestaande uit een begane grond
en twee verdiepingen, dat wordt gedekt door een mansardekap met rode verbeterde
Hollandse pannen.
De voorgevel is een bakstenen lijstgevel met gestucte speklagen, waarvan het twee vensters
brede rechter geveldeel een kleine voorsprong heeft.
Dit rechter gevelgedeelte heeft op begane grond een bouten pui, die bestaat uit twee
gesneden pilasters met daarboven een kroonlijst. In de pui zijn vijf pakhuisdeuren geplaatst,
elk voorzien van een ruit. Links van houten pui bevindt zich een kozijn met dubbele
deuren en twee bovenlichten met gebogen bovendorpel, die wordt gedekt door een
segmentvormige anderhalf steens hoge ontlastingsboog. De boogvulling is voorzien van
decoratief stucwerk en de aanzet en sluitstenen zijn eveneens gestuct.
Op beide verdiepingen bevinden zich drie segmentboogvormige T-vensters boven elkaar.
Elk venster wordt gedekt door een segmentboogvorrnige anderhalfsteens hoge ontlastingsboog met wit gepleisterde aanzet- en sluitstenen. Laatstgenoemde zijn facetvormig. Het
linker venster op de eerste verdieping is kleiner dan de overige.
De gevelbeëindiging bestaat uit een hoofdgestel met een brede vooruitstekende omgecorniste kroonlijst. Ook bier heeft het rechter gedeelte een kleine voorsprong ten opzichte van
het smallere linker gedeelte. Het hoofdgestel heeft ter hoogte van ieder venster een
rechthoekig veld met diagonaalsgewijs geplaatst rasterwerk.
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