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Gemeente Gouda

11-15 februari: Week
van Gouda’s toekomst

Startschot bouw Cheese Experience

Volgende week is het zover: dan is het de Week van Gouda’s
toekomst. Een week waarin aan Gouwenaren op verschillende
plekken in de stad vier scenario’s worden getoond hoe Gouda
eruit kan zien in 2030. Want de gemeente wil graag samen met
inwoners, ondernemers en belangengroepen een toekomstvisie
voor Gouda 2030 vormen. De stad is immers van iedereen.
De scenario’s helpen om zich in de toekomst van Gouda te
verplaatsen en een oordeel te vellen over die toekomst.
Wat gebeurt daarna?
Alle meningen samen vormen
het uiteindelijke, gewenste beeld
van Gouda in de toekomst. Het
kan één van de scenario’s worden, maar het kan ook een combinatie worden van scenario’s.
Het resultaat is een beeld waar
Gouda naar toe gaat werken om

daar te komen, haar toekomstvisie. De toekomstvisie wordt aan
het college voorgelegd en na besluitvorming door de gemeenteraad in juni is de visie klaar.
Wilt u ideeën, suggesties of opmerkingen kwijt? Kijk op de site
www.gouda.nl/toekomstvisie.

Goudse kaas ruiken, voelen, proeven maar vooral ‘beleven’ dat
is waar het om draait in de Cheese Experience. Om bezoekers
naar Gouda te blijven trekken, is er een publiekstrekker nodig
op het gebied van kaas. Gouwenaars hebben het initiatief genomen om een kaasattractie te ontwikkelen met de naam Cheese
Experience. Inmiddels zijn de plannen klaar, is de garantstelling
door de gemeente Gouda geregeld en is de huurovereenkomst
voor de oude Arcade bioscoop ondertekend. Wethouder Thierry
van Vugt gaf het startschot voor de bouw van de Cheese Experience die komende zomer open gaat voor publiek.
Wethouder Thierry van Vugt: “De
Cheese Experience is een mooi
en echt Gouds initiatief. De Experience versterkt de verbinding
van Gouda met kaas en biedt
inwoners en bezoekers een heuse kaasbeleving. De Experience
biedt de bezoeker 365 dagen

kaasbeleving en vormt daarmee
een waardevolle aanvulling
op de kaasmarkten en het kaasmuseum in De Waag. Met dit initiatief en de verdere uitbouw van
de samenwerking in de Cheese
Valley kunnen we bezoekers langer in onze regio vasthouden.”

Bent u de nieuwe voorzitter van
de advies- en cliëntenraad?
Voelt u zich betrokken bij de ontwikkelingen in Gouda op het gebied van het sociale domein en wilt u daaraan bijdragen? Dan is
de rol van voorzitter van De Goudse adviesraad sociaal domein
en de Goudse cliëntenraad misschien wel iets voor u!
Uw rol
De voorzitter stuurt de activiteiten van beide raden aan en zit de
maandelijkse raadsvergaderingen voor. Hij of zij verbindt beide
raden en bevordert samenhang
in de oordeelsvorming van de
individuele leden van de adviesraden. Voor een goede samenwerking en verbinding tussen de
raden hebben beide raden één

In contact met het college
Voor het college van burgemeester en wethouders is contact met de stad een belangrijk speerpunt. Om van inwoners, ondernemers en instellingen te horen wat goed en wat
niet goed gaat, wat beter kan en welke oplossingen zij zien.
Maandelijks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of
probleem waar u met een
van de collegeleden over wilt
spreken? Het eerstkomende
spreekuur is op maandag 11
februari tussen 17.00 - 18.00
uur. Kijk op www.gouda.nl/
collegespreekuur voor meer
informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere

de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
14 februari - wethouders Dijkstra en Bunnik: deelname aan
Toekomstcafé.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders
kunt u vinden op de website
www.gouda.nl/college.

gezamenlijke voorzitter. Voor
een brede adviesvorming schakelt hij/zij relevante maatschappelijke organisaties en Goudse
inwoners in om te zorgen voor
maatschappelijk draagvlak voor
het uit te brengen advies. Twee
keer per jaar overlegt u met de
betrokken wethouders en bespreekt u met hen de begroting
en het jaarverslag.

Adviesraad
De Goudse adviesraad sociaal
domein adviseert gevraagd en
ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van
Gouda over het voorgenomen
beleid op deelgebieden binnen
het sociaal domein. Daarnaast
heeft zij een signaalfunctie over
ontwikkelingen die hiervoor van
belang zijn.

over de uitvoering van het beleid,
over de kwaliteit van de dienstverlening en over ontwikkelingen
die van belang zijn voor het beleid.

Cliëntenraad
De Goudse cliëntenraad adviseert over zaken die te maken
hebben met de uitvoering van de
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Daarnaast bespreekt de
Goudse Cliëntenraad signalen

Meer weten of solliciteren?
Kijk voor meer info, het volledige
profiel en solliciteren op de site
www.gouda.nl/voorzitter.

De werkzaamheden nemen ongeveer 10-15 uur per week in
beslag. Voor de voorzitter en de
leden geldt een vacatiegeldregeling.

Veiliger maken van toegangsweg Goudse Poort N452

De Rotterdampas voor
Gouwenaars!

Op de toegangsweg vanaf de A12 naar Gouda toe gebeuren veel
ongelukken in de bocht bij het benzinestation. Door te hard rijden
vliegen auto’s uit de bocht en belanden ook wel op de andere
rijhelft. Met een mix van maatregelen wordt dat nu aangepakt.

Vanaf 1 maart gaat het nieuwe jaar van de Rotterdampas
weer in! Een stadspas waarmee u gratis of met korting gebruik kunt maken van leuke uitjes en workshops in Gouda én
de regio. Jaarlijks zijn er meer dan 300 acties!

De toegangsweg van de Goudse
Poort gaat bij het binnenrijden van
Gouda net voor de bocht over van
een 80 km- naar een 50 km-weg.
Uit metingen van de politie blijkt
dat automobilisten zich daar vaak
niet aan de snelheid houden. Met
name bij slecht weer of avond/
nacht zorgt de bocht daardoor
voor veel ongelukken. Hierdoor is
dit een belangrijke ongevalsplek
in Gouda. Eerdere maatregelen in
2015 zoals duidelijker wegmarkering, bochtschilden en waarschuwingsborden zijn dus nog niet
voldoende.

Wat dacht u van een bezoek
aan Monkey Town Gouda of
Museum Gouda? In de regio
is ook veel te beleven. Zo kunt
u bijvoorbeeld de Euromast,
Plaswijckpark en Duinrell bezoeken. Het is allemaal mogelijk! Neem voor alle leuke
acties een kijkje op de site
www.rotterdampas.nl.

Tijdens inspirerende netwerkbijeenkomst ‘Kracht van Samenwerken’ spraken vrijwilligersorganisaties
die actief zijn in zorg en welzijn met elkaar. Doel was om elkaar beter te leren kennen en het vrijwilligerswerk in Gouda sterker te maken.
Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Gouda is kaas
Gouda kent een lange geschiedenis op het gebied van kaas.
Het is een nationaal en internationaal bekend product waarmee
de stad steeds beter scoort. De
uitbreiding van het aantal Kaasmarkten is succesvol gebleken

en ook het kaas-historisch museum in de Goudse Waag trekt
volop bezoekers. Als aanvulling
op de markten en het museum
biedt de Cheese Experience 365
dagen kaasbeleving. De ambitie
van de initiatiefnemers van de
Cheese Experience is een jaarlijks aantal van minstens 100.000
bezoekers.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

Verkeerswethouder Hilde Niezen: “Het verbeteren van de verkeersveiligheid staat hoog op de
collegeagenda. Gouda moet ook
in de toekomst als stad veilig in
beweging kunnen blijven. Daarom gaan we nu met allerlei nieuwe maatregelen de toegangsweg
Goudse Poort veiliger maken.”
Maatregelen
Op korte termijn worden maatregelen genomen om hier de
verkeersveiligheid te verbeteren.
De vangrail in de middenberm
wordt verlengd voor de veiligheid
van tegenliggers. De politie heeft
toegezegd om regelmatige snelheidscontroles te houden en om
automobilisten te waarschuwen
komt er tijdelijk een verlicht informatiebord.
Daarnaast komen er later dit jaar
andere maatregelen die nu voorbereid worden. Zoals: opvallender snelheidsborden en wegmarkering, optisch versmallen van
de weg en verbetering van de
binnenbocht.

www.gouda.nl

Voor wie?
Iedereen kan een Rotterdampas kopen. De pas kost
standaard € 60,- voor volwassenen. In combinatie met
de volwassenpas kunt u voor
€ 12,50 ook een pas voor uw
kinderen aanschaffen. Studenten die in Gouda wonen
maar in Rotterdam studeren
krijgen korting. Bent u mantelzorger? In dat geval kunt u de
pas gratis aanschaffen. Heeft
u een laag inkomen? Dan kunt
u de pas voor €5,- kopen. Bij
aanschaf van een volwassenpas ontvangen uw inwonende
kinderen t/m 17 jaar een gratis pas. Meer informatie vindt

@gemeentegouda

u op de site www.gouda.nl/
rotterdampas.
Waar te bestellen?
U kunt de pas voor volwassenen online bestellen via bovenstaand webadres of bij de balie in het Huis van de Stad. Een
afspraak maken is niet nodig.
De Rotterdampas voor kinderen is alleen bij de balie in het
Huis van de Stad verkrijgbaar.
Het adres is Burgemeester
Jamesplein 1. Na enkele dagen krijgt u de Rotterdampas
thuisgestuurd. De Rotterdampas is t/m 28 februari geldig,
ongeacht in welke maand u
deze aanschaft. Daarna kunt u
een nieuwe pas kopen. Heeft
u al een pas? Dan kunt u deze
verlengen door naar www.
gouda.nl/rotterdampas
te
gaan of langs te komen bij de
balie in het Huis van de Stad.

gemeentegouda

gemeentegouda

Bekendmakingen
6 februari 2019

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 13 februari is er een
voorbereidende raadsbijeenkomst.
Locatie: Burgemeester Jamesplein
1 in Gouda. Kijk voor meer informatie op www.gouda.nl/raadsinformatie of neem contact op met
de griffie via tel. (0182) 58 91 97 of
griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
13 februari
Raadszaal
Opening, 20.00 uur:
Verkenning: Regiovisie Hollands
Midden ‘Geweld hoort nergens
thuis’ 2019-2023
De raad wordt verzocht om de ambitie en beleidsprioriteiten van de
Regiovisie Geweld vast te stellen.
Gemeenten hebben een wettelijke
taak om huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden en nemen
hierin regie, onder andere door
deze regiovisie op te stellen. Er is
een nieuwe regiovisie opgesteld,
omdat de looptijd van de vorige visie ‘Geweld in huiselijke kring’ Hollands Midden 2014-2018 is verstreken. Daarnaast heeft het rijk in april
2018 een landelijk Actieprogramma
‘Geweld hoort nergens thuis’ gepresenteerd waarin opgaven voor
gemeenten geformuleerd staan. De
actielijnen zijn in de nieuwe regiovisie overgenomen voor de regio
Hollands Midden. Na vaststelling
van de regiovisie kan worden gewerkt aan de concrete uitwerking
op regionaal en lokaal niveau.
Verkenning en debat: Reactie
college op aanbevelingen Groene Hart Rekenkamer onderzoek
Inkoop Jeugdhulp
Het rapport onderzoek Inkoop
Jeugdhulp is op 11 oktober door
de groene Hart rekenkamer aan de
4 gemeenteraden gepresenteerd.
De raad heeft vervolgens op 14
november 2018 het rekenkamerrapport besproken. Inmiddels is
er een reactie van het college op
de aanbevelingen op het rapport.
Conform de afspraak van de vergadering van 14 november wordt
deze reactie nu besproken met de
raad.
Goverwellezaal
Opening, 20.00 uur:
Verkenning: Structuurvisie Groen
en Subsidieverordening Groenfonds
In december 2017 heeft de raad
de notitie Groen, groener Gouda
vastgesteld. Om de daarin geformuleerde voornemens uit te kunnen voeren is het middel van de
structuurvisie volgens de Wet op
de Ruimtelijke ordening door de
gemeente Gouda zelf ontwikkeld.
Met deze visie kan, indien nodig, de
aanleg van voldoende (openbaar)
groen worden afgedwongen.
Om planontwikkelingen enige ruimte te bieden, is de mogelijkheid
van compenserende maatregelen

Gemeente Gouda
opgenomen en kan in het uiterste
geval de aanleg van groen worden afgekocht. De afkoopsommen
worden gestort in het Groenfonds.
Vanuit dit fonds wordt groenaanleg door de gemeente in de minst
groene wijken mogelijk gemaakt.
De Subsidieververordening Groenfonds wordt tegelijkertijd ter vaststelling aangeboden. Het subsidiebudget wordt gevoed vanuit het
Groenfonds en bekostigd particuliere initiatieven van bewoners en
rechtspersonen voor de aanleg van
openbaar groen.
Verkenning: Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Het rioleringsplan is een strategisch beheerplan. Op basis van
de Wet milieubeheer wordt deze
opgesteld om aan te geven hoe
invulling wordt gegeven aan de
gemeentelijke zorgplicht op het
gebied van hemelwater, afvalwater
en grondwaterstand. Doel van het
rioleringsplan 2019-2023 is het formuleren van ambities, strategie en
maatregelen voor het verwezenlijken van deze zorgplicht, inclusief
de benodigde financiering.
Verkenning en debat aanvraag
bijdrage uitkering niet gesprongen explosieven
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
13 februari, 12.00 uur meldt bij de
griffie, kan men inspreken op het
onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Sluiting
Op 20 februari is er een verkennende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 29 januari
onder meer het volgende besloten:
Nieuwe officiële trouwlocatie in
Gouda
Paviljoen de Vrijheid met bijbehorend strandje op het terrein van
GoudAsfalt in Gouda mag zich
sinds kort de nieuwste officiële
trouwlocatie van Gouda noemen,
waarmee het totaal aantal trouwlocaties in onze stad op 15 komt.
Gouda is een aantrekkelijke gemeente om in te trouwen of een
geregistreerd partnerschap aan te
gaan. Ook veel niet-Gouwenaars
trouwen in onze stad vanwege de
bijzondere en romantische sfeer.
Elk jaar geven ongeveer vierhonderd stellen elkaar het ja-woord.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekend-

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

makingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Fluwelensingel: aanwijzing van
twee bushaltes, een verplicht
fietspad en instelling van een
parkeerverbod (onderbroken gele
streep).
Het verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 7 februari t/m 20 maart
2019. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële
bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Molenwerf t/m Oosthaven
Afgesloten t/m 28 februari, i.v.m.
rioleringswerkzaamheden.
Doelenbrug
Afgesloten voor vrachtverkeer t/m
31 maart.
Goverwelle
Gortmolenerf
Afgesloten van 25 februari 9.00
uur tot 26 februari 15.00 uur, i.v.m.
werkzaamheden.
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten van 25 februari t/m 30 juni.
Knipmolenerf
Afgesloten van 27 februari 9.00
uur tot 1 maart 15.00 uur, i.v.m.
werkzaamheden.
Pepermolenerf
Afgesloten tot 8 februari i.v.m.
herinrichting van Pepermolenerf,
i.v.m. werkzaamheden.
Poldermolendreef
Het fietspad langs de Poldermolendreef/Vrijenhoefpolderweg is
afgesloten tot 15 februari 16.00
uur.
Runmolenerf
Afgesloten van 20 februari 9.00
uur tot 22 februari 15.00 uur, i.v.m.
werkzaamheden.
Zaagmolenkade
Afgesloten van 18 februari 9.00
uur tot 19 februari 15.00 uur, i.v.m.
werkzaamheden.
Korte Akkeren
Buurtje
Van 11 februari t/m 29 maart tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m.
werkzaamheden. Afgesloten voor
auto’s van 6 t/m 29 maart.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).
Westergouwe
Marconistraat
Deels afgesloten tot 15 februari
15.00 uur i.v.m. werkzaamheden.

Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen
Goejanverwelledijk, het aanleggen van een in- uitrit (03-01-2019);
Van Heuven Goedhartsingel en
Bunchestraat, het verplanten van
veertien bomen (21-01-2019);

Achter de Kerk 7a, het plaatsen
van een zonnewering en rolluik,
gemeentelijk monument (22-012019);
Burgemeester
Martenssingel
103, het wijzigen van het gebruik
naar een woning (16-01-2019);
Diverse locaties in Gouda, het
kappen van 93 zieke essen en populieren (25-01-2019);
Goejanverwelledijk 6, het verwijderen van 6 grote populieren van
begraafplaats IJsselhof (25-012019);
Joubertstraat 88, het realiseren
van een dakopbouw (23-01-2019);
Karnemelksloot 80-82, het veranderen van bestaande bouwwerken
(23-01-2019,
zaaknr.
2019025338);
Lindelaan 24, het bouwen van
een schuur op het voorerf (22-012019);
Raam 149, het vellen van vijf bomen (23-01-2019);
Wachtelstraat 52, het plaatsen
van oude en nieuwe gevelbelettering, rijksmonument (22-01-2019);
Wachtelstraat 52, het plaatsen
van roosters in een monumentale gevel, rijksmonument (22-012019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Groeneweg 27, het vellen van drie
bomen (28-01-2019);
Han Hollanderweg 11, het vellen
van een boom (25-01-2019);
Koster Gijzensteeg 8 en Achter
de Kerk 7a, het realiseren van een
constructieve doorbraak en plaatsing nieuw kozijn, gemeentelijk
monument (23-01-2019);
Krugerlaan 107, het vellen van
een boom (24-01-2019);
Lange Groenendaal 46, het vellen
van een boom (28-01-2019);
Poldermolendreef 79, het vellen
van een boom (25-01-2019);
Wilhelmina van Pruisenlaan 282,
het plaatsen van een dakkapel
(24-01-2019).
Verlenging beslistermijn
Johanna Hoeve 9, het vellen van
een boom (25-01-2019);
Westhaven 23, het realiseren van
een uitbouw aan de achterzijde
van een woning (24-01-2019).

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.

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

de Koning, J. / Geboren: 06-091976 / Hugo de Vrieslaan 80 / Datum vertrek: 04-01-2019
Bułakowski, P. / Geboren: 08-041988 / Karekietstraat 17 / Datum
vertrek: 08-01-2019
Pencheva, S. / Geboren: 17-021985 / Orangerie 16 / Datum vertrek: 08-01-2019
Cichy, Ł.L. / Geboren: 16-02-1985
/ Karekietstraat 17 / Datum vertrek: 08-01-2019
Jurska, A. / Geboren: 29-09-1965
/ Stoofkade 31 / Datum vertrek:
09-01-2019
Orłowska, D.D. / Geboren: 07-081997 / Stoofkade 95 / Datum vertrek: 09-01-2019
Tergácz, K. / Geboren: 22-101994/ Stoofkade 83 / Datum vertrek: 09-01-2019
Nobel, J.J. / Geboren: 15-10-1972
/ Getijmolenerf 55 / Datum vertrek:
10-01-2019
de Mooij, M.M.C. / Geboren: 2703-1962 / Herpstraat 2 / Datum
vertrek: 10-01-2019
Jurkowska, M.A. / Geboren: 2502-1997 / Stoofkade 39 / Datum
vertrek: 10-01-2019
Segiň, E. / Geboren: 06-11-1990
/ Stoofkade 35 / Datum vertrek:
10-01-2019
Bangura, M.C. / Geboren: 27-041977 / Bleysstraat 33 / Datum vertrek: 11-01-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

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.
Tandartspraktijk E.H. Oskam,
Wibautstraat 1-5, het starten van
een tandartspraktijk per 1 mei
2019;
Banketbakkerij Herfst, Lange
Tiendeweg 43, het vergroten van
de bakkerij en verplaatsen van de
tearoom naar de Lange Tiendeweg 45;
Van Beynum Gouda B.V., Burg
van Reenensingel 117, het veranderen van het autobedrijf mbt olie,

brandstof en slibafvoer en monitoring van het grondwater;
F. Breeman Gouwepark B.V.,
Antwerpseweg 11, het veranderen van de begane grond van het
bedrijf; de activiteiten worden niet
uitgebreid en de indeling van het
bedrijf ook niet;
David’s Gelato B.V., Markt 2, het
starten van een ijssalon;
Novello, Margrietplein 4, het starten van een (Italiaanse) maaltijden
bezorgdienst;
Domera V.O.F., Gouderaksedijk
58, het starten van een bedrijf
waar drijvende woningen gebouwd gaan worden;
Kip Corner Gouda, Jan van Beaumontstraat 81, het starten van een
kipcorner;
Heeeurlijk Balletje, Wijdstraat 15,
het starten van een gehaktballenbar;
Wokamor, Achter de Waag 5, het
uitbreiden van het bedrijf met het
naastliggende pand Achter de
Waag 7.
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Bezwaarschriftencommissie
De Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op donderdag 14
februari 2019 een openbare hoorzitting.
De hoorzitting wordt gehouden in
het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda en het
volgende bezwaarschrift zal worden behandeld:
- 20.10 uur: de verleende omgevingsvergunning voor de gewijzigde bouw van de appartementen
gelegen aan de Peperstraat 29a
t/m f in Gouda.
De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen van 6 t/m 14
februari 2019 ter inzage bij het secretariaat van de commissie, Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. Gelieve vooraf
een afspraak te maken met het
secretariaat, tel. (0182) 58 89 02.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst
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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.

