--

_:~R C 1B1
IL!,E
F

gemeente

afdruk voor:

1. ,_____

gouda

____.

2. afd.SVM
Voor eensluidendafschrift

Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.M.
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code: SVM2/724HH.MK
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 9 september 1992, nr.MC 92.072, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Peperstraat 46, kada traal bekend gemeente Gouda, sectie D, m.3047, welk
pand eigendom is van de heer l~----,-------------,-----,--------is
gebleken dat het bier 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
Il" heeft;
dat het pand in gebruik is als woon- en bedrijfsruimte;
dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk is;
dat plaatsing op de monumentenlij t 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 46, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie D, m.3047, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenl ijst.
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GOUDA, 3-..._november 1992
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.674-'92, van 3
SVM3 /724JJ.MK

november

1992

Monumentnummer: 211
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRINING

VAN HET MONUMENT.

Peperstraat 46
Een in het eerste kwart van de 20ste eeuw tot bedrijfspand met bovenwoning verbouwd
pand, dat deels mogelijk nog een oudere bouwmassa heeft. Het bestaat uit een begane
grond, een verdieping en een zolder en wordt gedekt door omgaand schilddak met rubberroid.
De wit gepleisterde voorgevel is een lijstgevel, die aan de linkerkant een driezijdige
topgevel beeft.
De voorgevel heeft op de begane grond links een hoge deuropening met een deur,
waarvan het bovenlicht is dichtgetimmerd.
Rechts van de deur is een brede ingangspartij aangebracht, die gedekt wordt door een
latei. De deurpartij bestaat uit een dubbele deur met bovenlichten, die aan beide kanten
wordt geflankeerd door een deur met bovenlicht. Stijl- en regelwerk van de hele pui
bestaat uit decoratief gesneden houtwerk.
Aan de rechterkant zijn op de begane grond op de penant naast de deur, twee gietijzeren
sierankers aangebracht.
Op de verdieping is links een venster geplaatst met een raam, dat een naar binnen
klappend bovenraam heeft. Rechts hiervan bevinden zich twee vensters, die breder zijn dan
het linker. Beide zijn voorzien van een T-schuifraam, waarvan het bovenraam drie verticale
roeden heeft. Boven het smalle raam bevindt zich de topgevel met een stolpraam. Alle
vensters worden gedekt door een segmentboogvorrnige gemetselde ontlastingsboog.
Rechts van de dakkapel is in het dakvlak een tweede dakkapel met tussenstijl geplaatst
met twee openslaande ramen. De gevelbeëindiging bestaat uit een eenvoudige gootlijst, die
rust op gesneden gootklossen met daaronder een tandlijst.
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KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar: de heer
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:
KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: D
Nummers:
3047
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
8. Raad voor het Cultuurbeheer
9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
10. afd.SVM

■
beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
541395

div-nummer

onderwerp

correctie beperking gemeentel ijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 18.674-92 d.d. 3 november 1992 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk
Monument ' gevestigd, met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

211
Peperstraat 46
gemeente Gouda GDA 01 D 3047

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet ju ist te zij n om de volgende reden:
Het perceel GDA01 D 3047 maakt door samenvoeging en splitsing deel uit van de kadastrale percelen
GDA01 D 3772 en 3673 . Uit de omschrijving blijkt dat de publiekrechtel ijke beperking gemeentel ijk
monument slechts betrekking heeft op het gedeelte dat thans bekend is onder perceel GDA01 D 3772.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel
gemeente Gouda, GDA 01 sectie D 3772, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven,

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008 .
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MONUMENTENTEKENING
dienst:
Ruimte lij ke Ontwikko lin g

en Beheer

schaal :

Adres

Peperstraat 46

afdeling:
Beht!Or Openbare
Gao • Jnformatie

Kadastraal bekend
Sectie
D
Nummer(s) 3772

bezoekadres :
Antwerpseweg 5
2303 PS Gouda

pos tadru :
poslbus 1086

2800 BB Gouda

..

formaat:

Ru fmte

gemeente
gouda

monumentnu mmer
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