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Nieuws
6 september 2017

Gemeente Gouda

Op zoek naar Goudse Geheimen Help voormalige
vluchtelingen op weg

Foto: Remco Gielen

Het VrĳwilligersInformatiePunt (VIP) herhaalt op veler
verzoek de cursus Eigenwĳs, Wegwĳs, ’s Landswĳs. Deze
cursus is bedoeld voor mensen die voormalige vluchtelingen
willen helpen hun weg te vinden in Gouda.
In zeven donderdagavonden maakt u kennis met verschillende aspecten van vrijwilligerswerk voor voormalige
vluchtelingen / statushouders.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: de
asielprocedure, ervaringen van
Vluchtelingenwerk Gouda, cultuurverschillen, religie, gezondheid (o.a. aandacht voor posttraumatisch stresssyndroom)
en het belang van taal.
Data
- De cursus vindt plaats
op donderdagavond van
20.00 tot 22.00 uur.
- Data: 21, 28 september, 5,
12 oktober, 2, 9 en 16 november.
- Locatie: Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein
1, Gouda (m.u.v. 12 oktober). Op die avond vindt de
cursus plaats in het Nelson
Mandelacentrum, Bernadottelaan 79, Gouda.
- De cursus is gratis maar
niet vrijblijvend. Als u zich
opgeeft, rekenen wij ook
op uw komst.

Burgemeester Schoenmaker deelt zijn Goudse Geheim over de Goudse Johan Cruyf.
Tĳdens de Goudse Kaasfeesten vertelden enthousiaste
Gouwenaars hun Goudse Geheimen. Burgemeester Schoenmaker
trapte af op de Markt met het geheim van de Goudse Johan
Cruyf die een akkefietje had met Jacoba van Beieren. Geheimen
werden gedeeld over bier en kaas, het oude Weeshuis en het
ontstaan van het klooster in de Middeleeuwen. Er werd zelfs een
geheim onthuld in de Martelkamers van museum Gouda.
Het ophalen van deze verhalen
is één van de eerste activiteiten
in aanloop naar het 750-jarig jubileum van Gouda in 2022. Gouwenaars die vertellen wat Gouda zo bijzonder en uniek maakt.
Dit kan te maken hebben met de
rijke historie maar ook met persoonlijke verhalen die verbonden zijn met een bijzondere plek
in Gouda.
Online platform
Gouwenaars worden uitgenodigd om hun bijzondere verhaal
te delen op het online platform

www.goudsegeheimen.nl
dat
op 31 augustus gelanceerd is.
Een verhaal over een onontdekte plek, een opvallende gebeurtenis of een bijzondere Gouwenaar. De mooiste verhalen
worden gebundeld op het online
platform, zodat iedereen ze kan
lezen. Met een mobiele telefoon
kan binnenkort bekeken worden
welke Goudse Geheimen er in
de buurt zijn.
Geheimen werden onthuld
op allerlei plekken in de stad
De burgemeester deelde een

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 wil spreken? Het
eerstkomende spreekuur is op
maandag 11 september tussen
17.00 - 18.00 uur. Ga naar www.
gouda.nl/collegespreekuur voor
meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
8 september – burgemeester
Schoenmaker: lossen startschot
Singelloop;
8 september – wethouder Bergman: openen Open Monumentendag;

geheim over de Goudse Johan
Cruyf, de zoon van de burgemeester van Hoorn, die Jacoba van Beieren beledigde en in
1426 in Gouda onthoofd werd.
In de martelkamers van het
museum vertelde Paul Abels
het verhaal over een kleermaker die een geheime boodschap over moest brengen,
maar gemarteld werd tot hij
verklapte van wie de boodschap afkomstig was.

Na aanmelding ontvangt u uitgebreidere informatie over de
inhoud van de modules en de
achtergrond van de docenten.
De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Er kunnen maximaal 25
cursisten deelnemen. Geeft u
zich dus vooral bijtijds op.
Meer weten?
Meer informatie over het VIP
vindt u op www.gouda.nl/vip.
Kijk ook eens op de website
www.goudvoorelkaar.nl voor
vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en andere cursussen
van het VIP.

Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.
Volg de gemeente op Twitter met
@gemeentegouda of Facebook:
Gemeente Gouda.

Tel. 14 0182

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Mobiliteitsvisie
• Presentatie lokale omroep
• Toekomst Promen
• Bestemmingsplan
Goejanverwelledijk 40-42
• Bestemmingsplan
Achterwillenseweg 98a en 112
U bent van harte welkom in het
Huis van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1. Kijk voor uitgebreide informatie op www.gouda.nl/
ris. Wilt u zeker weten of een onderwerp besproken wordt? Bel
dan met de griffie via tel. (0182)
58 91 97.

Start baggerwerkzaamheden
Om het water goed en gezond
te houden, baggert de gemeente regelmatig de watergangen.
De werkzaamheden hiervoor
worden tussen nu en maart
2018 in fases uitgevoerd.

Uitkomsten
controle zieke
bomen

Nieuwe gemeentegids verschenen

College Ontmoet
Op 12 september staat een bezoek van het college gepland aan
CVV De Jodan Boys.

Woensdagavond 6 september
om 20.00 uur worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

Ook worden de duikers (buizen
die water onder de weg door vervoeren) gereinigd. Dankzij het
baggeren blijven singels en sloten diep genoeg om water af te
voeren en verbetert de waterkwaliteit. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door aannemer A. den
Hartog en Zn BV uit Oudewater.
Er wordt naar gestreefd om overlast tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden zoveel mogelijk
te beperken.

Nieuwe verhalen
Naast historie kwamen ook
nieuwe verhalen aan bod. Gerben Roskam deelde historische- en liefdesgeheimen van
So What. Een groep kinderen
van het Jeugdtheaterhuis speelde de sterren van de hemel in de
Agnietenkapel, waar ze samen
met het publiek een interactief
toneelstuk opvoerden over het
vertellen van verhalen.

14 september – wethouder
Van Gelder: lancering campagne
‘Gouda goed bezig’;
16 september – wethouder Dijkstra: opening NK Veebeoordelen
op de Markt.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Aanmelden
U kunt zich opgeven tot 14 september via vip@gouda.nl t.a.v.
Marjo van Loon, onder vermelding van; Eigenwijs, Wegwijs,
’s Landswijs. Vermeld duidelijk uw naam, mailadres, telefoonnummer en eventueel organisatie.

Vanavond in de
gemeenteraad

Onlangs is de nieuwe gemeentegids (2017/2018) verschenen.
De papieren editie wordt niet
meer huis-aan-huis bezorgd. In
plaats daarvan kunt u de gids
gratis afhalen op de volgende
locaties:
• Bibliotheek Gouda,
Klein Amerika 20
• Centrum voor Jeugd en Gezin,
Constantijn Huygensstraat 121
• Centrum voor Jeugd en Gezin,
Wilsonplein 2
• Mozaïek Wonen,
Bachstraat 1
• Groenhovenbad,
Tobbepad 4
• Inloophuis Domino,
Oosthaven 31

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

De gemeente Gouda is verantwoordelijk voor het gemeentelijke deel, dat is gerangschikt op hoofdthema’s.
Het bevat informatie over de
gemeenteraad,
belangrijke
adresgegevens en productbeschrijvingen van de gemeente.
Wmo
Daarnaast is er gekozen voor
een apart deel over Wmo in
een groter lettertype. De uitgever Akse Media zorgt voor
de invulling van het niet-gemeentelijke deel, waarin de
adressen van Goudse verenigingen en maatschappelijke
instellingen vermeld staan.

www.gouda.nl/twitter

De gemeente controleert regelmatig de toestand van
bomen die in Gouda staan.
Schimmels en zwammen kunnen een boom aantasten en
een lage ligging van de bodem kan instabiliteit veroorzaken. Hierdoor kunnen takken afsterven of kan de hele
boom doodgaan.
Bij de laatste controle zijn 205
bomen gevonden die een veiligheidsrisico vormen en daarom
gekapt moeten worden. Tevens
wordt er bij de controles gekeken
naar het beheer. Vanuit dit oogpunt zijn 37 bomen door vakspecialisten aangemerkt om te rooien. Deze bomen hebben geen
toekomstperspectief of concurreren met andere bomen. De bomen worden in principe herplant
op dezelfde locatie. Voor 36 bomen wordt geen herplantplicht
opgelegd vanwege het ontbreken
van ruimte. Kijk voor meer info op
www.gouda.nl/boomcontroles.
www.gouda.nl/facebook

2

Bekendmakingen
6 september 2017

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 13 september 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)
589197 of griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Debat Mobiliteitsplan
De gemeenteraad heeft het college
op basis van thema’s uit een startnotitie de opdracht gegeven de
mobiliteitsvisie te actualiseren. Dit
heeft geresulteerd in de visie “Stad
in beweging” waarbij maximaal ingezet wordt op een betere doorstroming van het verkeer, fietsveiligheid een speerpunt is en er
bijzondere aandacht is voor parkeren, duurzaamheid en leefbaarheid.
Debat bestemmingsplan
Goejanverwelledĳk 40-42
Het
ontwerpbestemmingsplan
Goejanverwelledijk 40-42 is door
het college ter inzage gelegen.
Hierop zijn zienswijzen ingediend.
In de nota van beantwoording is
aangegeven in hoeverre de reacties hebben geleid tot aanpassing
van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan en de nota zijn nu
gereed voor vaststelling door de
gemeenteraad. Tevens wordt de
raad voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.
Debat bestemmingsplan
Achterwillenseweg 98a en 112
Het
ontwerpbestemmingsplan
Achterwillenseweg 98a en 112 is
door het college ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend. In de nota van beantwoording is aangegeven in hoeverre de
reacties hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het
bestemmingsplan en de nota zijn
nu gereed voor vaststelling door de
gemeenteraad. Tevens wordt de
raad voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij
deze bijeenkomst op de publieke
tribune aanwezig te zijn.
Elektronische kennisgeving
De raad wordt voorgesteld om de
verordening elektronische kennisgeving vast te stellen. Het uitgangspunt is dat het elektronisch
uitgegeven Goudse Gemeenteblad
het enige formele publicatieplatform wordt. Als extra service wordt
het informeren van de Goudse burgers via de gemeentepagina in een
wekelijks verschijnend huis-aanhuisblad gecontinueerd.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
13 september 12.00 uur meldt bij de

Gemeente Gouda

griffie (griffie@gouda.nl of tel. 0182589197) kan men inspreken op het
onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Debat toekomst Promen
Op 15 juni 2017 hebben de portefeuillehouders van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling (GR) Promen,
een akkoord gesloten over de toekomst van Promen tot 2025. De
gemaakte afspraken zijn door het
college op 27 juni 2017 vastgesteld. Nu vraagt het college aan de
raad om dit besluit te bekrachtigen
vanwege het grote maatschappelijke belang, de strategische discussie én vanwege het feit dat de aard
van de regeling verandert door het
gesloten akkoord.
Promen geeft voor de gemeente
Gouda uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de
Participatiewet (PW). In juni 2015
heeft de gemeenteraad van Gouda
kaders gesteld voor een toekomstbestendige uitvoering van de WSW
en PW. De context hiervan waren
onder andere de decentralisaties in
het sociaal domein en de wijziging
van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen (WGR).
Hulp bĳ het Huishouden
De raad voert op basis van een aantal memo’s een gesprek met de
wethouder over de stand van zaken
over de Hulp bij het Huishouden.
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij
deze bijeenkomst op de publieke
tribune aanwezig te zijn.
Sluiting
Op 20 september 2017 is er een besluitvormende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluit
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen
zijn alleen informatief.
Crabethstraat
Aanwijzing gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 7 september tot en met 19 oktober 2017. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de officiele bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Middenwillenseweg Zegelvlinderstraat
Het kruispunt is t/m 6 oktober 17.00

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 Bouwen 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?
Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen kunt u geen bezwaarschrift
indienen. Wel kunt u schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (ziens-

uur afgesloten.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met de
Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Sint Jansbrug
Afgesloten op 11 september van
7.00 t/m 17.00 uur. De afsluiting is
tussen de Oosthaven en de Westhaven.
Korte Akkeren
Hoornbloemstraat
Afgesloten t/m 19 september 17.00
uur.
Teunisbloemstraat
Afgesloten t/m 2 oktober 17.00 uur.
Kort Haarlem
Boelekade
Afgesloten van 18 september 8.00
t/m 20 september 17.00 uur tussen
de Schouwburglaan en de Eerste
Hieronymus van Alphenstraat.
Nieuwe Veerstal
Afgesloten weg, fiets- en voetpad
t/m 30 november 17.00 uur.
Noothoven van Goorstraat
Afgesloten t/m 9 september 17.00
uur, op korte tijdsintervallen (15-20
min.). Voor fietsers en voetgangers
worden verkeersregelaars ingezet.
Oost
Dunantsingel
- Afgesloten t/m 8 september tussen de De Rijkestraat en de Bernadottelaan. Hiervan is ook de
kruising met de Bernadottelaan
t/m 8 september afgesloten.
- Afgesloten t/m 20 oktober. Gefaseerde afsluiting van de Dunantsingel tussen de Bernadottelaan
en de Nansenstraat.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Graaf Florisweg 75 en 75a, restauratie en verbouw woonboerderij, gemeentelijk monument (25-082017);
Heemskerkstraat 18, plaatsen
van een kozijn in de zijgevel (29-082017);
Isoldestraat 14, het kappen van
een boom (30-08-2017);
Pim Mulierlaan 4, het kappen van
een boom (29-08-2017);
Willem Barentszlaan 36, het realiseren van een buitenspeelplaats
met opberghok (25-08-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Buurtje nabĳ 2, het plaatsen van
een drijvende steiger (28-08-2017);
Aernout Drostkade 28, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (28-08-2017);
Diverse locaties, het kappen van
bomen volgens kaplijst BVC 2017
(25-08-2017). De precieze locaties
vindt u op de site www.gouda.nl/
boomcontroles;
Kampenringweg 40, het verbouwen van het pand (28-08-2017);
Korte Groenendaal 17, Achter
de Vismarkt 1-104 en 1-204, het
realiseren van woonruimte boven
de winkel (28-08-2017);
Markt 69, het realiseren van een siroopwafelbakkerij voor bezoekers,
rijksmonument (28-08-2017);
Turfmarkt 44, het aanpassen van

de voor en zijgevel en uitbreiden
achterzijde (31-08-2017);
Van der Palmstraat 44, het plaatsen van een dakkapel (23-08-2017);
Zeugstraat 74, Het legaliseren van
een uitbouw op de verdieping, gemeentelijk monument (28-08-2017).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting). Om het besluit in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.
Verlenging beslistermĳn
Middenwillenseweg fase 3 en
Vlinderpad, het bouwen van 14
koopwoningen Middenwillens Fase
3 bouwnr. 100 t/m 113 (29-082017);
Van Itersonlaan 10, het realiseren van zes woningen in voormalig
zwembad, gemeentelijk monument
(24-08-2017).

Opneming
gegevens vertrek
De volgende 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:
Snelleman, V. / Geboren: 19-071977 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 09-08-2017;
Ene, A.M. / Geboren: 19-01-1996 /
Stoofkade 93 / Datum vertrek: 1008-2017;
Pojezdný, J. / Geboren: 18-091994 / Stoofkade 95 / Datum vertrek: 10-08-2017;
Tomašovský, P. / Geboren: 07-031994 / Stoofkade 95 / Datum vertrek: 10-08-2017;
Robaszkiewicz, J.K. / Geboren:
28-07-1998 / Stoofkade 19 / Datum
vertrek: 10-08-2017;
Żukowski, A. / Geboren: 03-011991 / Stoofkade 23 / Datum vertrek: 10-08-2017;
Głębocki, M. / Geboren: 15-101994 / Stoofkade 13 / Datum vertrek: 10-08-2017;
Kulesza, M.W. / Geboren: 30-031990 / Stoofkade 91 / Datum vertrek: 10-08-2017;
Viencek, M. / Geboren: 08-071991 / Stoofkade 31 / Datum vertrek: 10-08-2017;
Wieczorek, A.P. / Geboren: 12-021993 / Stoofkade 25 / Datum vertrek: 10-08-2017;
Sonntag, D. / Geboren: 22-111993 / Stoofkade 95 / Datum vertrek: 10-08-2017;
Jaguś, K.T. / Geboren: 03-10-1990
/ Stoofkade 73 / Datum vertrek: 1408-2017;
Lenkiewicz, K. / Geboren: 22-011992 / Stoofkade 97 / Datum vertrek: 14-08-2017;
Zapaśnik, M.S. / Geboren: 25-06-

wĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u
hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen. Zienswĳzen zĳn openbaar
en worden gestuurd aan de aanvrager van de vergunning of ontheffing. Als u
uw zienswĳze geheim wilt houden, moet u hierom vragen.
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 te ondertekenen. Het college of de burgemeester neemt

1996 / Stoofkade 69 / Datum vertrek: 14-08-2017;
Al Jeburi, Z.H.K. / Geboren: 2008-1989 / Stresemannpad 3 / Datum vertrek: 14-08-2017;
Prus, O. / Geboren: 14-07-1998 /
Stoofkade 37 / Datum vertrek: 1408-2017;
Sągała, A.B. / Geboren: 19-071989 / Stoofkade 97 / Datum vertrek: 15-08-2017;
Podgórniak, K.M. / Geboren: 0804-1991 / Stoofkade 35 / Datum
vertrek: 15-08-2017;
Stegeman, A.H. / Geboren: 2707-1966 / Savelberghof 34 / Datum
vertrek: 15-08-2017;
Trojanowski, P. / Geboren: 11-011996 / Stoofkade 63 / Datum vertrek: 15-08-2017.
Bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gouda (zie
Toelichting).

Wet milieubeheer
Aanvraag maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag ontvangen:
Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een omgevingsvergunning voor het onderdeel
milieu is dan niet nodig. In bepaalde
gevallen is het gewenst aanvullende
maatwerkvoorschriften op te leggen
naast de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Een aanvraag hiertoe is ingediend
door:
Rabobank Gouwestreek, verzoek
om vrijstelling te verkrijgen voor
plaatsing van een vetafscheider op
het perceel Burgemeester Jamessingel 41, 2803 WV Gouda. De aanvraag is ingediend op 17 mei 2017
en later aangevuld vanwege ontbrekende gegevens op 27 juli 2017 en
heeft kenmerk 2017120994.
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage.
Maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders hebben de volgende maatwerkvoorschriften opgelegd:
Cyclus NV, geluidsvoorschriften bij
het Activiteitenbesluit milieubeheer
voor het perceel Goudkade naast
nr. 23A te Gouda. De eerder op 3
maart 2015 opgelegde maatwerkvoorschriften trekken wij hierbij in.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (tel. 088 - 54 50
000). Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2017062710.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit d.d. 30 augustus 2017 een bezwaarschrift in-

dienen. Het bezwaarschrift moet,
onder vermelding van het kenmerk
2017062710, gestuurd worden naar
het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda.
Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indienen
geen kosten verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit
niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Als om een voorlopige voorziening
wordt verzocht, blijft het besluit gelden totdat de Voorzieningenrechter
het besluit schorst. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
verschuldigd.
U kunt ook digitaal het verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

Ontheffing geluid (APV)
Ontheffing geluidshinder
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Gouda hebben het
volgende besluit genomen:
Het verlenen van een ontheffing van
het verbod op het veroorzaken van
geluidshinder aan Gebr. Van Kessel Wegenbouw BV in verband met
(onderhouds-)werkzaamheden aan
de N207 te Gouda in de volgende
perioden:
- van 11 oktober 2017 19.00 tot
12 oktober 2017 6.00 uur;
- van 13 oktober 2017 19.00 tot
14 oktober 2017 6.00 uur;
- van 16 oktober 2017 19.00 tot
17 oktober 2017 6.00 uur;
- van 17 oktober 2017 19.00 tot
18 oktober 2017 6.00 uur.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit de daarbij behorende stukken op afspraak
inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te
Gouda (tel. 088 - 54 50 000). Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk
2017196532.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit d.d. 30 augustus 2017, onder vermelding
van kenmerk 2017196532, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gestuurd naar
het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Gouda (Postbus 1086, 2800 BB Gouda). Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener
geen kosten verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit
niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige voorziening
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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.

Bekendmakingen
6 september 2017

worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Als om een voorlopige voorziening
wordt verzocht, geldt het besluit
pas nadat op het verzoek is beslist.
Voor de behandeling van het verzoek is griffierrecht verschuldigd.
U kunt een voorlopige voorziening
ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

Gemeente Gouda

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

gemeester Martenssingel 109 te
Gouda voor het uitoefenen van
een horeca-inrichting (verzonden
28-08-2017).

De burgemeester
maakt bekend

U kunt de verleende vergunning
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Mona’s Lunchroom, locatie Bur-

Verordening en regeling
bevordering maatschappelijke participatie
De gemeenteraad heeft op 14
juni 2017 de Verordening bevor-

dering maatschappelijke participatie Gouda 2017 vastgesteld.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 29 augustus 2017 de regeling bevordering maatschappelijke participatie
Gouda 2017 vastgesteld. De verordening en de regeling treden in
werking op 1 september 2017.
Kijk voor de volledige regelingen
op www.overheid.nl of kom de
regelingen (digitaal) inzien in het
Huis van de Stad.

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Foto: VVV Gouda
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