Bekendmakingen
25 juli 2018

De gemeenteraad
maakt bekend
De gemeenteraad is met reces
tot begin september. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op 19
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)
589197 of griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Gregorius Coolstraat, intrekking
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Orangerie, aanwijzing gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats;
Regoutstraat, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Speenkruidstraat, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Sportlaan, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 18 juli tot en met 29
augustus. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Gemeente Gouda
Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten van 20 augustus 8.00
tot 24 augustus 17.00 uur en van
27 augustus 8.00 tot 7 september
17.00 uur.
Binnenstad
Achter de Vismarkt
Afgesloten op 5 september van
7.00 tot 16.00 uur.
Goverwelle
Sportlaan
Afgesloten van 20 augustus t/m
13 november i.v.m. werkzaamheden op het kruispunt Sportlaan/
Kortestraat.
Korte Akkeren
Rotterdamseweg
Vanaf 25 juli 9.00 uur tot 10 augustus 15.00 uur is er een halve
rijbaan afzetting.
Walvisstraat
Afgesloten t/m 4 september.
Nieuwe Park
Ronsseweg
Afgesloten op 20 augustus van
8.00 tot 16.00 uur.
Noord
Groen van Prinsterersingel
Afgesloten t/m 26 augustus.

Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Gentseweg 13-19 en 5-11, het
verplaatsen van de uitrit (09-072018);
Gouderaksedijk 125, het kappen
van 12 bomen (29-06-2018);
Krugerlaan 6-18, het uitvoeren van
funderingsherstel van de woningen
(14-07-2018);
Nonnenwater 1, het plaatsen van
een schuifbaar dakraam (13-072018);
Platteweg 1, het kappen van een
boom (07-07-2018);

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?
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

Turfmarkt 142, het verbreden van
de rechter dakgoot, gemeentelijk
monument (03-07-2018);
Turfsingel 52, het schilderen van
ramen, kozijnen en deur, gemeentelijk monument (13-07-2018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage (zie Toelichting).
Verleende vergunningen
Aderpolderweg 2, het plaatsen
van een hoekdakkapel op het voor
en rechterdakvlak (11-07-2018);
Bogen, Korte Raam, Komijnsteeg, Kuiperstraat, Vest, Drapiersteeg, Nobelstraat en Regulierenhof, het vervangen van
aluminium kozijnen voor houten
kozijnen (17-07-2018);
de Savornin Lohmansingel 1, het
plaatsen van een dakkapel in het
voordakvlak van de woning (11-072018);
Gaarderslag 20, het plaatsen van
een dakopbouw aan de voor- en
achterzijde (11-07-2018);
Groen van Prinsterersingel 30,
het plaatsen van een dakopbouw
(17-07-2018);
Kleiweg 24, het wijzigen van de
voorgevel en plaatsen reclame (1707-2018);
Nieuwe Gouwe O.Z. 17, het bouwen van een berging (17-07-2018);
Ronsseweg 726, het plaatsen van
balkonbeglazing (12-07-2018);
Stavorenweg 2, het kappen van 10
bomen (11-07-2018);
Wilhelmina van Pruisenlaan 431,
het plaatsen van een dakkapel (1307-2018).
Verlenging beslistermijn
Agnietenstraat 9, het transformeren tot 9 woningen en het maken
van een dakopbouw (12-07-2018).
Blommesteinsingel 5, het plaatsen van een dakkapel voor en
achter (11-07-2018).

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.
Sołtysik, D. / Geboren: 26-031994 / Stoofkade 15 / Datum vertrek: 27-06-2018
Kuzian, M.P. / Geboren: 26-101994 / Stoofkade 15 / Datum vertrek: 27-06-2018
Stefańska, K. / Geboren: 09-101983 / Stoofkade 97 / Datum vertrek: 27-06-2018
Pasternak, M.R. / Geboren: 0503-1998 / Stoofkade 25 / Datum
vertrek: 27-06-2018
Wilamowitz, P. / Geboren: 28-121997 / Stoofkade 19 / Datum vertrek: 27-06-2018
Wieczorek, A. / Geboren: 02-091990 / Stoofkade 19 / Datum vertrek: 27-06-2018
Vall, R. / Geboren: 17-12-1997 /
Stoofkade 17 / Datum vertrek: 2706-2018
Motýľ, D. / Geboren: 07-05-1997
/ Stoofkade 17 / Datum vertrek:
27-06-2018
Kiełb, P.M. / Geboren: 05-081994 / Stoofkade 97 / Datum vertrek: 27-06-2018
Nikolov, V.M. / Geboren: 19-111990 / Stoofkade 67 / Datum vertrek: 27-06-2018
Marin Cardenas, C.H. / Geboren:
06-09-1998 / Stoofkade 47 / Datum vertrek: 27-06-2018
Kaleta-Karpińska, A.I. / Geboren:
17-09-1972 / Stoofkade 41 / Da-

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

tum vertrek: 27-06-2018
Modrzyńska, W.T. / Geboren: 1802-1955 / Stoofkade 39 / Datum
vertrek: 28-06-2018
Popovici, A. / Geboren: 27-111990 / Stoofkade 41 / Datum vertrek: 28-06-2018.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(Zie Toelichting).

Subsidieplafond
Het subsidieplafond van de Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2018-2019 is voor
2019 vastgesteld op € 300.000.

Onteigening uitvoering
bestemmingsplan Middengebied Gouda Oost
De burgemeester deelt mee dat,
ingevolge artikel 78, zevende lid,
van de onteigeningswet, vanaf 26
juli 2018 tot en met 5 september
2018 een afschrift van het koninklijk besluit van 19 juni 2018, nr.
2018001042, ter inzage ligt.
De in het koninklijk besluit ten
name van de gemeente Gouda

ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de
uitvoering van het bestemmingsplan Middengebied Gouda Oost.
Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de bestemmingen Wonen, Groen, Tuin
en Verkeer - Verblijf toegekend.
Op de onroerende zaken worden
werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die
bestemmingen.
Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 12
juli 2018, nr. 37463.
Tegen dit besluit staat geen beroep open.
Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende
locaties:
• Gemeente Gouda, Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein
1 te Gouda (kijk voor openingstijden op www.gouda.nl/contact).
• Rijkswaterstaat Corporate Dienst,
Griffioenlaan 2 te Utrecht in de
centrale hal.

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
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.

