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Paraaf 1 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 2 oktober 1992, nr.MC 92.079, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Peperstraat 128, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.3556, welk 
pand eigendom is van Stichting Monumentenwacht Zuid-Holland, Zwaansgat 24-26, 2801 RH 
Gouda, 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 bedrijfsruimte; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed 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: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Peperstraat 128, kadastraal bekend 
ge_meente Gouda, sectie D, nr.3556, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

.....--G-P.z. GOUDA, 17 november 1992 

Burgémeeste17 en wethouders voornoemd, 
cl P. lsP.r.rP.t:::iri.J rle h11n:rem.eester. 
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Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 235 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Peperstraat 128 
Het gebouw dateert van rond 1845 en is voorzien van een mansardekap die is gedekt met 
shingles. Het opperv lak van de gepleisterde symmetrische kerkgevel is verlevendigd door 
middel van uitspringende banden, verdiepte velden en het middengedeelte is geaccentueerd 
door een risaliet. 
De risaliet bezit op de begane grond een rechthoekige gevelopening waarin recentelijk een 
wenteldeur is geplaatst. Boven deze gevelopening is een gestuct hoofdgestel op twee 
gestucte kapitelen geplaatst. Daarboven bevindt zich, in een verdiept rondboogvorrnig veld, 
een rondboogvenster met twaalfruits roedenverdeling en vorktracering. De risaliet heeft een 
getrapte bekroning waarvan de schouders en het bovenste deel met lood zijn bekleed. 
In de geveldelen ter weerszijden van de risaliet bevindt zich op de begane grond een 
venster bestaande uit een onderraam met zesruits roedenverdeling en een bovenraam met 
drieruits roedenverdeling. In het verlengde van deze vensters zijn daarboven twee rond
boogvensters met twaalfruits roedenverdeling en vorktracering aangebracht. Boven deze 
vensters bevinden zich gevelstenen waarin vroeger vermoedelijk het bouwjaar heeft gestaan 
maar die tegenwoordig zijn overgeschilderd. 
Hierboven lopen beide geveldelen met een bocht naar de risaliet zodat een soort in- en 
uitgezwenkte geveltop ontstaat. 
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