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Datum: 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 9 september 1992, nr.MC 92.065, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Peperstraat 10-12, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.3482 A2 en 
sectie D, nr.3482 Al, staande op het perceel D 3480, welk pand eigendom is van de heer 

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 monumenten
commissie 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 gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLillTEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Peperstraat 10-12, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie D, nr.3482 A2 en sectie D, nr.3482 Al, staande op het 
perceel D 3480, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumenten
verordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA.----J_ november 1992 

Bur-Cee~tér en wethoude~s,roo~d, 
de f :c~:tj{r~s{/ de inir~e,ést.er; 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.668-192, van 3 november 1992 
SVM3/724L.MK 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 205 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONU11ENT. 

Peperstraat 10-12 
Een pakhuis met bovenwoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, bestaande uit een 
begane grond en twee verdiepingen, dat wordt gedekt door een zadeldak met blauwe 
Hollandse pannen. 
De voorgevel is een bakstenen lijstgevel die is voorzien van sierelementen in rode 
verblendsteen. 
Op de begane grond is in het midden van de gevel een venster geplaatst, dat is voorzien 
van een ongedeeld onderraam en een tweeruits bovenraam. Aan weerskanten hiervan 
bevindt zich een deur met bovenlicht. De deuren met ruiten in het bovengedeelte zijn 
origineel. Zowel het venster als de deuren worden gedekt door een een stalen latei met 
rozetten en daarboven een bloktand. 
Op de eerste verdieping is rechts een schuifvenster geplaatst met een bovenraam met 
drieruits roedenverdeling. Dit venster wordt gedekt door een wit gepleisterde latei met 
daarboven een segmentvormige ontlastingsboog. Links hiervan bevindt zic,h een zware 
bouten driezijdige erker met een balkon erboven. Van de drie kozijnen heeft het voorste 
een T-schuifraam met een vierruits bovenlicht. Aan de beide zijkanten zijn schuiframen 
met een tweeruits bovenlicht aangebracht. Het iets vooruitstekende balkon heeft regels en 
spijlen, waarbij de regels in hoogte alternerend door de spijlen worden onderbroken. 
Op de tweede verdieping is rechts een venster, voorzien van een schuifraam met een 
drieruits bovenraam, geplaatst. Links hiervan bevinden zich twee openslaande deuren met 
een vierruits bovenlicht, die uitkomen op het balkon. Zowel de deurpartij als het venster 
wordt gedekt door een segmentvormige ontlastingsboog met aanzet- en sluitstenen. De 
boogvullingen bestaan uit decoratief metselwerk. Alle vensters hebben iets naar voren
springende onderdorpels. 
De gevelbeëindiging bestaat uit een hoog gemetseld fries met vijf gesneden gootklossen, 
waaro de ootli'st rust. Tussen de ootklossen bevindt zich decoratief metselwerk. 

KADAS1RALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: ____________ _ 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 
Nummer(s): 3482 A2 en 3482 Al, staande o 

afdruk voor: 
1. afd.ruimte en verkeer 
2. afd.stedebouw 
3. afd.BWT 
4_ afd.landmeetkunde en kadaster 
5. afd.B.O.B. 

6. Gedeputeerde Staten 
7. Ministerie van WVC h 
8_ Raad voor het Cultuurbe eer 
9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
10. afd.SVM 


