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Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 april 1989, no. 89107, van de
Monumentencommissiemet betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
Monumentenlijst van het pand Peperstraat 116, kadastraal bekend gemeente Gouda,
sectie D. no. 3526, welk pand eigendom is van de heer ___
_
____
, i s gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn
stedebouwkundig- architectonische en volkskundige aspecten zoals weergegeven op
de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede 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
WonenII heeft;
dat het pand in gebrui k is als woning en kantoor;
dat de bouwkund
i ge 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 i s gehouden met de
gebruiksmogelij kheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:
I.

over te gaan tot plaatsing van het object Peperstraat 116, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie D, no. 3526, op de lijst als bedoeld in artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;

II. vast te stellen

de bijgevoegde Monumentenlijst...,_t· !'Il
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Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van Gouda, no. 6866 0 6 JUNI
1989
Plaatselijke aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordeninq.
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OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Peperstraat 116.
Een bedrijfspand met bovenwoning, bestaande uit een begane grond en een verdieping, dat wordt gedekt door een schilddak met rode opnieuw verbeterde
Hollandse pannen.
De voorgevel is een sobere neo-classicistische
wit gepleisterde lijstgevel
uit het derde kwart van de 19de eeuw. Op de begane grond zijn drie
gekoppelde deuropeningen aangebracht. De middelste is segmentboogvormig,
heeft een dubbele deur en is breder dan de overige, die rondboogvormig
zijn en een enkele deur met bovenlicht hebben. De segment- en rondboogvormen
van de deuren wordt geaccentueerd door uitspringend gepleisterd lijstwerk,
dat rust op kleine consoles in gotische trant.
De begane grond wordt van de verdieping gescheiden door een geprofileerde
waterlijst.
Op de verdieping, waar horizontale voegen in het pleisterwerk
zijn aangebracht, zijn twee vensters met schuiframen symmetrisch in de
gevel geplaatst. De gevel wordt afgesloten door een kroonlijst.
In het midden
van het dakschild bevindt zich een dakkapel, voorzien van een raam met
middenstijl, die in de top een hijsbalk heeft.
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beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

541398

correctie 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. 6866 d.d. 6 juni 1989 is de publiekre_chtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

52
Peperstraat 116
gemeente Gouda GDA 01 D 3526

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
Op het perceel GDA01 D 3526 zijn twee panden aanwezig en deze zijn bekend onder de adressering
Zwaansgat 15 en Peperstraat 116. Het pand Zwaansgat 15 is niet meegenomen in de omschrijving en
derhalve had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevest igd dienen te worden op het
perceel GDA01 D 3526 gedeeltelijk . Het perceel is ingevolge akte deel 19986 nummer 46 dd 31 maart 2000
gesplitst in de percelen GDA01 D 3916 en 3917. De publiekrechtelijke beperk ing gemeentelijk monument is
uitsluitend van toepassing op het perceel GDA01 D 3917.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel
gemeente Gouda, GDA 01 sectie D 3917, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven ,

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008 .
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