-------~--gemeente
gouda

afdruk voor:
1. ----~
2. afd.SVM
Voor eensluidendatschrif

Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.M.
Nr.: 18.661-'92

JUNznnn

Dat~m~

Paraaf:

code: SVM2/870H.MK
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 9 september 1992, nr.MC 92.063, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumen enlijst
van het pand Peperstraat 4-4g, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.1992, welk
pand eigendom _is van
.
~ ------or-;
is gebleken dat het hier een pand betreft van belang vanwege ij
architectonische en stedebouwkundige aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegd
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 woon- en bedrijfsruimte;
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;
BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing van het object Peperstraat 4-4g, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie D, nr.1992, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;
vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
GO

3 november 1992

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.661-'92, van 3
SVM3/8701.MK

november

1992

Monumentnummer: 215
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Peperstraat 4/4A
Een bedrijfsruimte met bovenwoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, bestaande uit
een begane grond en twee verdiepingen, dat wordt gedekt door een plat dak. De voorgevel
is een rechthoekig beëindigde gevel, opgetrokken uit grauwe baksteen. Op de begane grond
is links een deur met respectievelijk een zeer smal en een breder bovenlicht daarboven.
Rechts van de deur bevindt zich de originele driedelige pakhuisdeur, waarbij elk deel
voorzien is van drie ruiten en een bovenlicht. Beide deuropeningen worden gedekt door
een anderhalfsteens strek. Op de eerste verdieping bevindt zich links een venster met
tussendorpel, waarvan het bovemaam is voorzien van glas-in-lood en dat wordt gedekt door
een anderhalfsteens strek. Rechts van dit venster is een driezijdige erker met een balkon,
dat is voorzien van houten spijlen. De gemetselde borstwering bestaat uit een betonnen
plaat met daarboven zijkanten van ten opzichte van elkaar verspringende bakstenen, die
kantstaand opgemetseld zijn. Hierboven bevinden zich drie kozijnen, waarvan de voorste
met twee openslaande ramen. Ook hier zijn de bovenramen voorzien van decoratief
glas-in-lood. Op de tweede verdieping is links een venster met een tussendorpel geplaatst.
Rechts daarvan bevinden zich twee openslaande deuren naar het balkon. De deuren
hebben een bovenlicht, dat iets smaller is dan de deurpartij. Dit bovenlicht wordt omringd
door een staand gemetselde omlijsting. De gevelafdekking bestaat uit vijf boven elkaar
geplaatste rollagen, die steeds iets uitkragend zijn ten opzichte van elkaar. De geveltop, die
in het midden iets smaller is, wordt gedekt door een rollaag met een tandlijst.

KADASTRALE TENAAMSIBLLING
Eigenaar:
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:
KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: D
Nummer(s): 1992
afdruk voor:
1. afd.ruimte en verkeer
6. Gedeputeerde Staten
2. afd.stedebouw
7. Ministerie van WVC
3. afd.BWT
8. Raad voor het Cultuurbeheer
4. afd.landmeetkunde en kadaster 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
5. afd.B.O.B.
10. afd.SVM

1

.

■
beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

541365
correct ie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 18.66 1-92 d.d. 3-november 1992 is de publiekrechtelij ke beperking 'Gemeentelijk
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

nr 215
Peperstraat 4-4a
gemeente Gouda GDA 01 D 1992

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden :
Het perceel GDA01 D 1992 is op 11 januari 1995 samengevoegd met een klein deel van GDA01 D 3455, is
volledig bebouwd en bekend onder perceelnummer GDA01 D 3667. Dit perceel is bij akte deel 14400
nummer 64 dd 28 februar i 1995 gesplitst in appartementen met de nummering GDA01 D 3668 A01 t/m A03.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de
percelen
gemeente Gouda, GDA 01 sectie D 3667, 3668 A01 , 3668 A02 en 3668 A03 , zoals op bijgevoegde tekening
is aangegeven ,

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008 .

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gouda ,
namensdez ~
Het hoofd ~n Á e afdelina Gebiedsontwikke ling,

gem eente
gouda
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4 augustus 2008

gez.

MONUMENTENTEKENING
dienst :
Ruimte lijke Ontw ikk eling

en Beheer

schaal:

Adres

Peperstraat 4 en 4a

..

afdeling:
Beheer Openbare Ru hnte

formaat:

Geo ~ informatie

be,oekad,e s:
Antwe.rp sew eg !i
2803 PS Gouda

postad res:

pos tbu s 1086
2800 88 Gouda

M~
gemeente
gouda

Kadastraal bekend
Sectie
D
Nummer(s) 3667, 3668 A1, A2 en A3
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