■
beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

535602

correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 20.197 -' 92 d.d. 17 november 1992 is de publiekrechtel ijke beperking 'Gemeente lijk
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

232
Peperstraat 90
gemeente Gouda GDA 01 D 357

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
In het besluit is de perceelsaanduiding van het naastgelegen pand opgenomen . De juiste kadastrale
aanduid ing voor Peperstraat 90 is D 3232 ( gedeeltel ijk) zie bijgevoegd kaartje .
Het overige gedeelte van perceel D 3232 heeft de beperk ing MW.
Omdat het naastgelegen pand op het perceel D 357 ook een gemeentel ijk monument is, dient de beperking
Gemeentelijk Monument op dit perceel gehandhaafd te blijven.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeente lijk Monument gevestigd te worden op het
kadastrale perceel bekend
gemeente Gouda, GDA 01 D nummer 3232 ( gedeeltelijk) zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje,

Afgegeven d.d. 20 juni 2008 .

Hoogachtend ,
Burgemeester en wethou~er
a Gouda,
namens dezen,
Het hoofd van de afdelin
e~dsontwikkeling,

gemeente
gouda

\'

EF

gemeente
gouda

afdruk voor:
1. ----2.
afd.SVM
Vooreensluidenda~ nrifl

Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.M.
Nr.: 20.197-'92

Datum: -

1 JUN2008'

Paraaf:

code: SVM2/906E.MK
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 2 oktober 1992, nr .MC 92.074, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Peperstraat 90, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.357, welk
pand eigendom is van de heer ------~--~------,,-----,-1
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 uitgebracht~ ;idvies;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan "Binnenstad-west";
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming "Woonen Centrumdoeleinden" heeft;
dat het pand in gebruik is als woning/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 gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLillTEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Peperstraat 90, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie D, nr.357, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van
de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.

GOUD,,K
. 17 november

1992

Bur4meester 7 n wethouders voornoemd,
de ;cre~aris,
de Jm.rg~eester,

f

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.20.197-'92, van 17 nov ember 1992
SVM3 /906F.MK
Monumentnummer: 232
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Peperstraat 90
Bedrijfsruimte/ woonhuis met een voorgevel uit 1879 en een vermoedelijk oude kern,
bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het pand bezit
een zadeldak gedekt met rode pannen en is voorzien van een gepleisterde afgeknotte
gevel.
De begane grond beeft in het midden een gevelopening die aan de bovenzijde korfboogvormig is. Hier zijn twee pakhuisdeuren in geplaatst. Aan weerszijden van de korfboog
bevindt zich een halfronde nis.
·De eerste en tweede verdieping bezitten elk twee schuifvensters met geprofileerd kozijn,
een onderraam met vierruits roedenverdeling en een bovemaam met tweeruits roeden.verdeling. De vensters worden geaccentueerd door uitspringende gepleisterde omlijstingen die
rusten op kleine kraagstenen.
Langs de bovenzijde van de gevel zijn zes rozetankers geplaatst. De bovenzijde van de
gevel is afgezet met een gestucte rollaag. Het geheel wordt bekroond door een hoofdgestel
met een fries waarin zich drie rechthoekige gedecoreerde velden bevinden en een
kroonlijst.

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar: de heer
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:
KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: D
Nummer(s): 357
afdruk voor:
6. Gedeputeerde Staten
1. afd.ruimte en verkeer
7.
Ministerie van WVC
2. afd.stedebouw
8. Raad voor het Cultuurbeheer
3. afd.BWT
4. afd.landmeetkunde en kadaster 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
10. afd.SVM
5. afd.B.O.B.
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