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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

,.

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 9 september 1992, nr.MC 92.048, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Peperstraat 140, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.1179, welk
and eigendom is van de beren ---------------------~--,/
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;
__

...-j

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 beddjf;
dat de bouwkundige toestand van het pand slecht 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 rekèning is gehouden met de gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

r.

over te gaan tot plaatsing van het object Peperstraat 140, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie D, nr.1179, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.

Gez.

GOUDA,

-,3 november 1992
Bu?ees,te~
1/i.
wethouders voornoemd,
r1~!c;~~~is/
·"

de burnemeester.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.678-'92, van 3 november
SVM3/724MM.MK

1992

Monumentnummer: 212
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Peperstraat 140
Pakhuis dat in oorsprong uit de vijftiende eeuw dateert maar in het laatste kwart van de
negentiende eeuw van een nieuwe bakstenen gedrukte .klokgevel is voorzien. Het pand
bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping en bezit een schilddak gedekt met
bitumen.
_
De begane grond heeft in het midden een groot kozijn met dubbele pakhuisdeuren. Boven
het brede kalf zijn twee bovenlichten aangebracht met ieder een zesruits roedenverdeling.
Links hiervan bevindt zich een hoog smal kozijn met een recente horizontale driedeling.
Boven beide gevelopeningen zijn strekken aangebracht.
Tussen de begane grond en de verdieping zijn meerdere ankers zichtbaar.
De zolderverdieping bezit in het midden een kozijn met deur en bovenlicht dat een
vierruits roedenverdeling heeft. Erboven bevindt zich een rollaag en een hijsbalk.
De bovenzijde van de gevel is afgezet met een rollaag en voorzien van een kroonlijst.
Interieur
De authentieke vijftiende-eeuwse balkconstructie is nog grotendeels aanwezig.
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