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Voor eensluidend afsc ritt 

Datum: 
- 1 JUN 20 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 9 september 1992, nr .MC 92.062, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Peperstraat 2.fl-2.h, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.1074, welk 
pand eigendom is van de heer .__---------------.--- ------

is gebleken dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn -~--c~--
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 woning; 

dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk 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; 

1. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Peperstraat 2.a-2h, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie D, nr.1074, op de lijst als bedoeld in artikel 3" eerste lid 
van de Monumentenverordening; · · 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GO~ 'Î 3 november 1992 
l 

Bur eme stev n ·wethouders voornoemd, 
de s ere-la.ris. r de hum emeester . 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.663-'92, van 3 november 1992 
SVM3/870F.MK 

Monumentnummer: 214 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Peperstraat 2a/b 
Een voormalig bedrijfspand met bovenwoning, dat in het laatste kwart van de 19de en het 
eerste kwart van de 20ste eeuw tot stand kwam. Het pand, bestaande uit een begane grond 
en twee verdiepingen, wordt gedekt door een plat dak. De voorgevel is een bakstenen 
lijstgevel, waarvan de kroonlijst ontbreekt. De begane grond is wit gepleisterd en heeft in 
specie getrokken voegen ter imitatie van natuurstenen blokken. Op de begane grond 
bevindt zich links een deur, die dateert uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Boven de 
deur is een breed decoratier gesneden kalf en een bovenlicht aangebracht. Rechts van de 
deur bevin en zich twee vensters met schuiframen, die voorzien zijn van een zesruits 
roeden.verdeling. De verdieping wordt van de begane grond gescheiden door een geprofi
leerde waterlijst. De eerste verdieping heeft drie symmetrisch in de gevel geplaatste 
vensters met schuiframen. De tweede verdieping bezit twee vensters met schuiframen. Alle 
vensters worden gedekt door natuurstenen lateien en hebben daarboven segmentvormige 
ontlastingsbogen. Ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels bevinden zich 
sierbanden van twee maal één laag hoog, alle van oranje-rode geglazuurde verblendsteen. 
De huidige gevelbeëindiging bestaat uit een brede gemetselde band. 
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