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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 9 september 1992, nr.MC 92.047, van de
Monumentencommissie met betrekking tot _het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Peperstraat 1, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.1096, 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 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 woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand matig tot 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 rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing van het óbject Peperstraat 1, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie D, nr.1096, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

n/

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.657-'92, van 3 november 1992
SVM3 /870C.:MK

Monumentnummer: 213
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONlJMENT.

Peperstraat 1
Vrijstaand pakhuis uit de tweede helft van de achttiende eeuw langs de gracht van de
Peperstraat, dat bereikbaar is via een brug. Het pand is voorzien van bakstenen gevels en
een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen. Het bestaat uit een kelder, een begane
grond en een zolderverdieping.
De kelder bezit in het midden een gevelopening die wordt overspannen door een segmentboog. In de gevelopeningen bevinden zich twee openslaande deuren en een bovenlicht.
In het midden van de begane grond bevindt zich een gevelopening die overspannen wordt
door een rondboog en die twee openslaande deuren en een bovenlicht bezit. Links hiervan
bevindt zich een kozijn met deur. Aan de rechterzijde is een schuifvenster geplaatst
waarvan het bovenraam voorzien is van een drieruits en het onderraam van een zesruits
roedenverdeling. Boven de buitenste gevelopeningen zijn strekken geplaatst.
De verdieping bezit in het midden een kozijn met twee openslaande deuren en aan
weerszijden daarvan een smal venster met openslaand raam met zesruits roedenverdeling.
Boven deze drie gevelopeningen bevinden zich strekken.
De gevel is aan de bovenzijde voorzien van een in- en uitgezwenkte geveltop die is afgezet
met een gestucte band en gestucte dekstenen.
Interieur
De authentieke balklagen uit de tweede helft van de achttiende eeuw zijn bewaard
gebleven. De pakhuisdeuren van de kelder en de begane grond zijn middels zware
gehengen in de muren gehangen.
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