Bekendmakingen
14 augustus 2019

De gemeenteraad
maakt bekend
De gemeenteraad is met reces tot
begin september. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op 18 september. Locatie: Burgemeester
Jamesplein 1 in Gouda. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.
nl/ris of neem contact op met de
griffie via tel. (0182) 58 91 97 of
griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
De Baan, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Karnemelksloot, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Rietzoom, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 15 augustus t/m 25
september 2019. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Sint mariewal
Afgesloten van 23 augustus 7.00
tot 20 september 16.00 uur i.v.m.
kabel- en leidingwerkzaamheden.
Turfsingel
Afgesloten van 16 augustus 7.00
tot 20 september 16.00 uur i.v.m.
kabel- en leidingwerkzaamheden.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten ter hoogte van nummer 555 tot 30 augustus 17.00 uur
i.v.m. herinrichting Ronsseweg.

Gemeente Gouda
Goudse Poort
Goudse Poort
Afgesloten van 6 september 21.00
t/m 7 september 6.00 uur en van 7
september 21.00 uur tot 9 september 6.00 uur.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Incidenteel afgesloten tot 1 november 19.00 uur i.v.m. betonstorten ongeveer vier keer 4 uur per
week. De ochtend- en avondspits
worden zoveel mogelijk vermeden.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).

Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Houtmansplantsoen, het in gebruik nemen van werkterrein voor
vervangen kademuur (25-072019);
Westergouwe Goudse tuinen 3
en 4, het bouwen van 50 woningen
(27-07-2019);
Lange Groenendaal 40, het vervangen van de kozijnen (31-072019);
Markt 17, het realiseren van een
horeca op de begane grond met
terras en gevelreclame, rijksmonument (22-07-2019);
Turfmarkt 88a, het realiseren van
4 appartementen (31-07-2019);
Turfsingel 34, het wijzigen van de
achtergevel, gemeentelijk monument (01-08-2019);
Zuidpool 9, het plaatsen van een
interne brandscheiding (01-082019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunning
Wijsmullerstraat 2, het plaatsen
van een buitenverblijf, het plaatsen van een erfafscheiding en het
vergroten van een vlonder (02-082019).
Verleende vergunningen
Bolwerk hoek Nieuwe Gouwe
O.Z./Kattensingel, het vellen van
twee bomen (06-08-2019);
Kameraarslag nabij 47, het vellen
van een boom (05-08-2019);
Eerste Moordrechtse Tiendeweg 28 t/m 34, het funderen van
4 woonwagenstandplaatsen (0208-2019);

Toelichting
Aanvragen vergunningen?
Via www.omgevingsloket.nl kunt u een aanvraag indienen voor o.a. de activiteit
bouwen, brandveilig gebruik, uitrit, kappen, milieu, monumenten, reclame of
slopen. Deze aanvragen worden behandeld door de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden Holland (www.odmh.nl). Overige
vergunningen zoals een evenementen-, horeca-, of ventvergunning kunt u direct bij de gemeente aanvragen, zie hiervoor www.gouda.nl.
Aangevraagde vergunningen en ontheffingen: hoe kunt u reageren?
Ingediende aanvragen kunt u op verzoek inzien, stuur uw verzoek naar
omgevingsloket@gouda.nl. Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen
kunt u geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw mening kenbaar maken over het voorgenomen

Gorbatsjovstraat 7, het kappen
van een boom (05-08-2019);
Kamgras 14, het bouwen van een
verdieping boven op de garage
(01-08-2019);
Sint Josephstraat 96, het kappen
van een boom (01-08-2019);
Talmastraat 15, het plaatsen van
een dakopbouw (01-08-2019);
Walmolenerf 83, het kappen van
een boom (05-08-2019).
Verlenging beslistermijn
Achter de Kerk 15, het aanpassen van een kosterswoning naar
een vergaderruimte en een appartement, gemeentelijk monument
(06-08-2019);
Gouderaksedijk 36, het realiseren
van een Urban camping (ingetrokken) (04-07-2019);
Gouderaksedijk 68a, het plaatsen van tijdelijke prefab units t.b.v.
kantoren, kantine en nevenruimte
(01-08-2019);
Jaagpad 19, het renoveren en verbouwen van het pand, rijksmonument (01-08-2019);
Kleiweg 5, het herinrichten van
een beschermd gemeentelijke monument, gemeentelijk monument
(06-08-2019);
Poldermolenplein 27, het plaatsen
van winkelwagen opvang, vlaggenmasten en signing (01-08-2019);
Van Hogendorpplein 21a, het wijzigen van een bestaande handelsreclame (06-08-2019);
Wethouder Venteweg 134a, het
wijzigen van de bestemming in
tuin (met woonbestemming) (0608-2019).

Opneming gegevens
vertrek
Onderstaande personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Wij
hebben hen niet kunnen bereiken,
er is geen aangifte van adreswijziging of vertrek ontvangen en na
gedegen onderzoek hebben wij
geen gegevens kunnen achterhalen betreffende het verblijf in Nederland, het vertrek uit Nederland
noch het volgende verblijf buiten
Nederland. Het college heeft besloten, op grond van art 2.22 Wet
BRP, het gegeven van het vertrek
van de ingezetenen ambtshalve op
te nemen op de persoonslijst. Dit
betekent dat zij daardoor formeel
niet meer op het adres staan ingeschreven.
Hilgen, A.C. / Geboren: 15-111959 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 09-07-2019

Ali, Z. / Geboren: 11-05-1969 /
Dijkgraafslag 57 / Datum vertrek:
16-07-2019
Omar, H. / Geboren: 09-05-2002
/ Dijkgraafslag 57 / Datum vertrek:
16-07-2019
Omar, N. / Geboren: 21-09-2003
/ Dijkgraafslag 57 / Datum vertrek:
16-07-2019
Omar, M. / Geboren: 23-08-1993
/ Dijkgraafslag 57 / Datum vertrek:
16-07-2019
Schouten, D.A. / Geboren: 29-041974 / Kerksteeg 2 / Datum vertrek: 23-07-2019

7.00 uur tot 19.00 uur gedurende
vijf werkdagen.
De melding is geregistreerd onder
kenmerk 2019482581.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Melding op grond van artikel
8.40 van de Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig.
Het bedrijf kan volstaan met een
melding van de activiteiten.

Wet milieubeheer
Kennisgeving op grond van het
Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf
heeft voor het breken van bouwen sloopafval met een mobiele
breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende kennisgeving
ontvangen:
Kok Lexmond B.V., voor het in
werking hebben van een mobiele
puinbreker op het perceel Jan
van Beaumontstraat 77 in Gouda.
De werkzaamheden zullen plaatvinden in de periode van 19 augustus t/m 18 november 2019 van

bouwplan en deze mondeling of schriftelijk richten aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland via tel. (088) 54 50 000 of
postbus 45, 2800 AA in Gouda. In geval van een uitgebreide procedure kunt u een
formele zienswijze indienen over het voorgenomen bouwplan. Deze zienswijze
kunt u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Gouda via postbus 1086, 2800 BB in Gouda.
Verleende vergunningen en besluiten - hoe dient u een bezwaarschrift en/
of beroepschrift in?
Heeft het college of de burgemeester een besluit genomen waarmee u het niet
eens bent? Tegen verleende vergunningen en besluiten kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Gouda, t.a.v. Centraal juridische afdeling, postbus 1086, 2800 BB Gouda. De termijn waarbinnen
u dit moet doen, leest u in de bekendmaking. In uw bezwaarschrift zet u in ieder
geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum, een omschrijving van het
betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Vergeet niet uw bezwaarschrift

Tegen een kennisgeving op grond
van het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval kunt u geen
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter
inzage.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@
odmh.nl of tel. 088-54 50 000.

Internationaal Handelskantoor
B.V., Marconistraat 21, het melden
van een distributeur van verschillende intercom en zorgsystemen;
Spicy Elephant, Wijdstraat 6, het
starten van een streetfoodrestaurant (curry’s) en verkoop van tassen en kaarsen.
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning
Calslaan 99 in Gouda
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontwerpbesluit is vastgesteld

op de aanvraag met kenmerk
2019062676. Dit betreft het brandveilig gebruiken van een peuterspeelzaal en een BSO in een
school ter plaatse van de Calslaan
99 in Gouda. In het ontwerpbesluit
wordt de vergunning toegekend.
Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:
• brandveilig gebruik (brandveiligheid)
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij
de gemeente Gouda. Het adres en
de openingstijden kunt u vinden
op de website van de gemeente
Gouda. De inzageperiode is zes
weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van
deze bekendmaking.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt
u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt
uw zienswijze richten aan ODMH,
postbus 45, 2800 AA Gouda, of via
e-mail: info@odmh.nl. Vermeld u
daarbij het kenmerk 2019062676.
Na afloop van de inzagetermijn
wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van
het definitieve besluit zullen wij u
nader informeren over de vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. 088-54 50 000.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

te ondertekenen. Het college of de burgemeester neemt in principe binnen
twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. Zo niet, dan
kunnen zij de beslissing met 6 weken verdagen. U wordt hiervan schriftelijk op
de hoogte gesteld.
Tegen sommige vergunningen kunt u geen bezwaarschrift indienen maar een
beroepschrift. In de bekendmaking leest u of dit het geval is en binnen welk termijn u dit moet doen. Uw beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Den Haag,
postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schort in de regel de werking
van het door u bestreden besluit niet op. Met andere woorden: het besluit waartegen u bezwaar hebt, kan dus uitgevoerd worden. Eventueel kunt u, nadat u
uw bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500
EH Den Haag.
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