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Benoeming kinderburgemeester

Art Gouda: een uniek
kunstproject
Art Gouda is een uniek kunstproject om de beeldende kunst
een stimulans te geven en tegelĳkertĳd leven te brengen in
leegstaande gebouwen.
45 hedendaagse beeldende
kunstenaars zijn in de maand
mei aan het werk gegaan in

het Weeshuisgebouw. Van 2
tot en met 5 juni hebben zij
hun werken geëxposeerd.

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 8 juni worden
o.a. de volgende onderwerpen
in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbĳeenkomst
• Zuidelijk Stationsgebied;
• Afval Scheiden Loont.
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.

Pim Mul

Toekomst
Weeshuis nog
onduidelijk

Yassine Mellah is de nieuwe kinderburgemeester van Gouda.
In een uitpuilende raadszaal vol met enthousiaste kinderen
werd op 1 juni Yassine Mellah (10) van de Casimirschool gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Gouda.
Yassine is gekozen uit zes kandidaten. Hij maakte veel indruk
bij de jury met zijn vlotte pre-

sentatie en originele ideeën. Yassine wordt het komende jaar
bijgestaan door vijf loco-burge-

meesters. Tijdens de verkiezing
nam burgemeester Schoenmaker officieel afscheid van de vorige kinderburgemeester, JulieAnne en haar vijf loco’s.

Spreekuur
voor inwoners
van Goverwelle
Alle inwoners van Goverwelle die vragen hebben aan
de wĳkagent, woningcorporatie of gemeente over de wĳk
Goverwelle kunnen hiermee
vanaf 9 juni elke 14 dagen terecht tĳdens het gezamenlĳke
spreekuur.
Vertegenwoordigers van politie,
Mozaïek Wonen en gemeente
Gouda houden vanaf 9 juni elke
twee weken (oneven weken)
op donderdagavond spreekuur voor de inwoners van Goverwelle. Zij doen dat in het gebouw van Mozaïek wonen aan
de Bachstraat 1.
Het spreekuur is van 19.00 tot
20.00 uur.

www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook
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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 13 juni van 17.00 tot 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:
9 juni - wethouder Niezen: Opening duurzame stad van de toe-

Bekendmakingen

Oriëntatieweek
De gemeenteraad houdt in de
week van 15 juni een oriëntatieweek. De raad is per september 2015 begonnen met een pilot
m.b.t. de vergaderwijze. Nieuw
hierbij is de ‘oriëntatieweek’. Dit
is geen raadsvergadering, maar
een avond ingevuld door fracties
zelf. Het biedt fracties de mogelijkheid:
- mensen/organisaties te horen

houders van Alphen aan den
Rijn brachten vorige week
een werkbezoek aan het college van Gouda. Tijdens het
bezoek spraken de colleges
met elkaar over onderwerpen
die in beiden gemeenten actueel zijn. Op het programma
stond ook een bezoek aan de
beste bibliotheek van Nederland in de Chocoladefabriek.
Op 14 juni gaat het college
op bezoek bij de directie van
bouwbedrijf J.P. van Eesteren
in Gouda.

komst in het Huis van de Stad;
10 juni - wethouder De Laat:
opening van Brokken & Zo XXL
en Dierenkliniek Gouda XXL;
15 juni - wethouder Bergman:
openen ANWB winkel Kleiweg;
16 juni - burgemeester Schoenmaker en wethouder Bergman:
opening Kinderkaasmarkt;
17 juni - wethouder Bergman:
officiële handeling Schildje
ICOMOS.

Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders Werger (Zorg en Sport)
en Niezen (Stedelijk beheer,
Duurzaamheid en Verkeer)?
Op woensdag 22 juni kunt u
van 11.30 tot 12.30 uur vragen stellen via @HildeNiezen en
@lauraWerger. Gebruik tijdens
uw vragen #twGouda.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college. Volg de gemeente op Twitter met @gemeentegouda.

Gemeente Gouda

8 juni 2016
Gemeente Gouda,
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

Wethouder Daphne Bergman verrichtte op 2 juni de officiële
openingshandeling.

College Ontmoet
De burgemeester

Tel. 14 0182

of iets te laten presenteren (om
hen invloed te laten uitoefenen
of te betrekken bij een onderwerp);
- met elkaar in overleg te gaan
(moties/amendementen afstemmen).
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/ris of neem contact op met de griffie via tel.
(0182) 58 91 97 of per mail:
griffie@gouda.nl.
Op woensdag 22 juni komt de
raad bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering.

en

wet-

Verkeersbesluit
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Crabethstraat, de fietsstrook
aan de oostzijde van de rijbaan
in de Crabethstraat tussen de
Kattensingel en het Crabethpark

De intentieovereenkomst met
SVC Vastgoed Expertise is niet
verlengd omdat het plan volgens SVC niet haalbaar is en
heeft moeten besluiten af te
zien van de koop. Nu het planproces met SVC niet tot een
positief eind is gekomen, zal
het college zich beraden over
het mogelijke vervolg. Zowel
voor wat betreft het proces als
de inhoud van het programma,
waarbij de ambitie van ‘Eten,
Verblijven en Ontmoeten’ het
uitgangspunt blijft.

De colleges van Gouda en Alphen a/d Rijn bezochten samen de
Chocoladefabriek.

gemeente@gouda.nl

Burgemeester
en wethouders
maken bekend

De komst van een hotel en
hoogwaardig restaurant in
het voormalige Weeshuis en
het archiefgebouw aan de
Groeneweg, zorgappartementen in de voormalige Klaas de
Vriesschool en twee voor verkoop bestemde woningen aan
de Spieringstraat zĳn van de
baan.

www.gouda.nl

wordt verwijderd.
Het verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 9 juni tot en met 20 juli
2016. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële
bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Goudse
Houtsingel en Willenskade t/m 1
juli.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Binnenstad
Jan van Beaumontstraat
Afgesloten t/m 17 juni op de splitsing met de van Oldebarneveltstraat.
Lage Gouwe
Afgesloten tussen de Wijdstraat en
Achter de Vismarkt t/m 24 juni.
Raam
- Afgesloten tussen de Vlamingstraat en de Bogen t/m 10 juni.
- Afgesloten tussen de Korte
Raam en de Aaltje Bakstraat van
13 t/m 15 juni.
Regentesseplantsoen
Afgesloten t/m 24 juni aan de zijde
van de Kleiweg.
Van Oldebarneveltstraat
Afgesloten t/m 17 juni tussen de

Graaf van Blooisstraat en de Jan
van Beaumontstraat.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten van de westelijke ingang t/m 28 april 2017.
Korte Akkeren
Constantĳn Huygensstraat
Afgesloten vanaf de Rotterdamseweg tot de Van Baerlestraat t/m 17
juni.
Aernout Drostkade
Afgesloten t/m 14 juni tussen de
R.C. Bakhuizen van den BrinkVervolg op
gemeentepagina 2
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straat en de Bosboom Toussaintkade.

ting). Om het besluit in te zien kunt u
een afspraak maken via tel. 14 0182.

Nieuwe Park
Crabethstraat
Afgesloten t/m 22 juli tussen het
Crabethpark en de Kattensingel.

Verlenging beslistermĳn
Karnemelksloot 136, herstellen
van het stucwerk van een monument (30-05-2016);
Kleiweg 2 - 6, wijzigen van de kleur
van het gebouw (01-06-2016).

Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
Verkeerslichten staan op knipperen op 5 en 6 juli tussen 9.00 en
15.00 uur.
Ridder van Catsweg
Fietspad afgesloten tussen de van
Limburg Stirumstraat en de Van
der Duyn van Maasdamstraat t/m
24 juni.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Plan Westergouwe (bouwvelden
B1 O en B1 W), bouwen van 16
twee-onder-een-kapwoningen (2605-2016);
Koningin Wilhelminaweg 163,
plaatsen van een dakkapel (30-052016);
Lange Tiendeweg 57, plaatsen
van een airco boven keukendeur
(24-05-2016);
Markt 52, plaatsen van gevelreclame (22-05-2016);
Raam 140, vestigen van een wijnhandel op de begane grond (0106-2016);
Ronsseplein 1, uitbreiden van
twee bestaande entresollen (0106-2016);
Turfsingel 70, gedeeltelijk slopen
i.v.m. constructieve herstelwerkzaamheden (29-05-2016);
van Bergen Ĳzendoornpark 22,
herstellen van de fundering van de
terrasmuur (23-05-2016);
Vest 30, renoveren van het dak
(monument) (27-05-2016);
Walestraat 9 t/m 21, splitsen van
een winkel in zes appartementen
(27-05-2016);
Westhaven 21, houden van groot
onderhoud aan een monument (2005-2016);
Zuider Ĳsseldĳk 46, plaatsen van
een buitenlift tegen gebouw 5 (3105-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Spoorviaduct over Spoorstraat,
vervangen van de borstwering (0106-2016);
Burgemeester Jamessingel 2,
formalisatie van bestaande uitrit en
opheffen oude uitrit (27-05-2016);
Burgvlietkade 21, realiseren van
een onderheide kelderbak (27-052016);
Kaagwerf 18, plaatsen van een
dakkapel op het voordakvlak (2705-2016);
Karnemelksloot 105, vergroten
van het raam in de zijgevel (02-062016);
Karnemelksloot 22, kappen van
een es (27-05-2016);
Turfsingel 66p, wijzigen van het
raamkozijn in de slaapkamer (0106-2016).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelich-

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve 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.
Benmachiche, W / Geboren: 2305-1981 / Willem de Zwijgersingel
212 / Datum vertrek: 09-05-2016.
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).

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning
verleend aan:
De heer K.X. Liem, voor verkoop van Vietnamese loempia’s
en snacks gedurende de periode 1
juni 2016 tot en met 31 december
2018 wekelijks op maandag tot en
met vrijdag van 11.00 uur tot 20.00
uur op de locatie: Klein Amerika te
Gouda. (verzonden 26 mei 2016).
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).

Ontwerpbestemmingsplan Westergouwe
fase 2
Burgemeester en wethouders van
Gouda maken op grond van artikel
3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Westergouwe
fase 2 ter inzage leggen.
Dit bestemmingsplan vervangt
voor fase 2 het geldende bestemmingsplan Westergouwe en heeft
twee doelen:
- Actualisatie van het bestemmingsplan, aangezien de plantermijn op grond van artikel 3.1, lid 2
Wet ruimtelijke ordening zal zijn afgelopen bij de start bouw in fase 2
Westergouwe (2018);

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

- Het juridisch mogelijk maken
van de wijzigingen in het stedenbouwkundig plan waarover de raad
eerder besloten heeft, namelijk het
laten liggen van de drinkwatertransportleiding en het verleggen
van de hoofdontsluitingsweg.

inzage kunt u tijdens kantooruren
terecht in het kantoor van de Omgevingsdienst
Midden-Holland,
Thorbeckelaan 5 te Gouda (tel.
(088) 54 50 000). Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak
worden gemaakt.

Het
ontwerpbestemmingsplan
Westergouwe fase 2 ligt van 9 juni
2016 tot en met 20 juli 2016 voor
een ieder op de volgende wijzen ter
inzage:
- Digitaal via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=
NL.IMRO.0513.1105BPWestergouwe2-OB01
- Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over het ontwerp-saneringsprogramma onder vermelding van
kenmerk 2015166557 gedurende deze periode indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Gouda, per adres:
Omgevingsdienst
Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen via tel.
(088) 54 50 000. Uw zienswijzen
kunnen tevens per email worden
ingediend via info@odmh.nl.

Het plan heeft het volgende
kenmerk: NL.IMRO.0513.1105BP
Westergouwe2-OB01. Kijk voor
meer informatie op de website
www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen.
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling
zienswijzen in dienen over het
ontwerpbestemmingsplan Westergouwe fase 2. Schriftelijke
zienswijzen kunt u sturen aan de
Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling
Ruimtelijk Beleid en Advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda. Voor
het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak
maken via de heer B. Grisnich via
tel. (0182) 58 89 63 of per mail:
beschier.grisnich@gouda.nl.

Wet geluidhinder
Ontwerp-saneringsprogramma
geluid
In de gemeente Gouda zijn langs
de Statensingel in Gouda woningen die een hoge geluidsbelasting
als gevolg van het wegverkeerslawaai ondervinden. Voor deze woningen is de saneringsregeling van
de Wet geluidhinder van toepassing. Deze woningen komen zo nodig in aanmerking voor maatregelen
om de geluidsbelasting op en/of in
de woningen te verminderen. Het is
de taak van de gemeente om hiervoor een saneringsprogramma op
te stellen.
Het saneringsprogramma heeft betrekking op 57 (sanerings-)objecten. In het saneringsprogramma
wordt aan de Minister voorgesteld
om op de gevels van alle 57 (sanerings-)woningen een hogere waarde voor de maximaal toelaatbare
geluidsbelasting vast te stellen en
in samenhang daarmee een besluit
nemen over welke woningen in aanmerking komen voor eventuele extra geluidsisolatie van de gevel van
de woning.
Het is de verantwoordelijkheid van
het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu om de gemeente financieel
in staat te stellen dit saneringsprogramma uit te voeren. Het Ministerie heeft laten weten hiertoe in principe bereid te zijn.
Inzage
Het ontwerp-saneringsprogramma kunt u van 9 juni tot en met
20 juli 2016 inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Voor

Na de inspraakperiode zullen burgemeester en wethouders het saneringsprogramma vaststellen en
indienen bij de Minister van Infrastructuur en Milieu. De Minister
zal vervolgens een besluit nemen
over de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van
de saneringswoningen.
Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen naar voren brengen
over het ontwerp-saneringsprogramma, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit. Deze bekendmaking staat
ook op de website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland,
www.odmh.nl.

Wet milieubeheer
Maatwerkvoorschriften
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 nodig ter bescherming van het milieu aanvullende
maatwerkvoorschriften op te leggen, naast de voorschriften uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende maatwerkvoorschriften opgelegd:
Dumé B.V., geluidsvoorschrift bij
Activiteitenbesluit milieubeheer voor
het perceel Gouderaksedijk 70 in
Gouda.
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
2014185139.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).
Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

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 nemen

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
’t Wapen van Gouda, locatie Hovenierskade 1, voor het uitoefenen van een horeca-inrichting.
(verzonden 19 mei 2016).
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).

Drank- en horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester aan:
’t Wapen van Gouda, locatie Hovenierskade 1, voor het uitoefenen van een horeca-inrichting.
(verzonden 19 mei 2016).
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).

Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunning is verleend door de burgemeester aan:
Stichting Gouda Waterstad,
voor het houden van het evenement Gouda Waterstad Festival
2016 op 17 juni 2016 van 20.00
uur tot 23.30 uur, 18 juni 2016 van
12.00 uur tot 23.30 uur en 19 juni
2016 van 13.00 uur tot 19.00 uur.
De vergunning is verleend op 2
juni 2016 en verzonden op 3 juni
2016.
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).

Aanwijzing gebieden
APV
Op grond van 2:1 lid 7 lid APV
Gouda 2009 zijn de volgende
besluiten genomen:
Voor de aangewezen gebieden
rond het winkelcentrum Bloemendaal, namelijk het parkeerterrein aan de Gildenburg en
de skatebaan aan de Lekkenburg, geldt een samenscholingsverbod van maandag 6 juni
2016 t/m dinsdag 5 juli 2016
tussen 21.00 en 06.00 uur. Dit
houdt in dat het verboden is om
zich in een verzameling van drie
of meer personen zonder redelijk
doel in de aangewezen gebieden
op te houden.

Rietvinkpolderstraat 1 t/m 23
en 8 t/m 12, Watergangpolderplein 2 t/m 12, Stadspolderstraat 1 t/m 9 en 2 t/m 8, Tempelpolderstraat 1 t/m 19 en 30,
Wilhelmina van Pruisenlaan
276 t/m 324 en 409, 411, 417 en
419, én de aan deze wegen verbonden omliggende gebieden,
geldt tussen 21.00 en 06.00 uur
een samenscholingsverbod van
maandag 6 juni 2016 t/m dinsdag 5 juli 2016. Dit houdt in dat
het verboden is om zich in een
verzameling van drie of meer
personen zonder redelijk doel in
de aangewezen gebieden op te
houden.
U kunt de besluiten inzien bij de
gemeente Gouda. Een belanghebbende kan binnen zes weken
na de bekendmakingsdatum een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Aanwijzing cameratoezicht APV
Aanwijzing gebied op grond van
artikel 2:39 lid 1 APV Gouda 2009:
De burgemeester van Gouda
heeft besloten heeft als openbare plaatsen aan te wijzen waar cameratoezicht plaatsvindt en zal
plaatsvinden het gebied dat direct grenst aan en is ingesloten
door de volgende wegen, waarbij de wegen zelf zijn inbegrepen:
Rietvinkpolderstraat 1 t/m 23
en 8 t/m 12, Stadspolderstraat
1 t/m 33 en 2 t/m 32, Tempelpolderstraat 1 t/m 19 en 30, Wilhelmina van Pruisenlaan 276
t/m 324 en 409, 411, 417 en 419.
Deze aanwijzing eindigt om 24.00
uur op woensdag 31 januari 2018.
U kunt het besluit inzien bij de gemeente Gouda. Een belanghebbende kan binnen zes weken na
de bekendmaking van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).

Vergunning plaatsen
plantenbakken
De volgende vergunning is verleend door de burgemeester aan:
De heer Uittenbogaart, voor het
plaatsen van plantenbakken op de
locatie: Lage Gouwe. De vergunning is verleend en verzonden op
25 mei 2016.
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).
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Voor de aangewezen gebieden:
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.

