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Nieuws
10 augustus 2016

Gemeente Gouda

Subsidie hang- en sluitwerk
voor inbraakgevoelige buurten
Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak in uw woning. Dit is
echter niet goedkoop en
daarom biedt de gemeente
Gouda u nu de mogelĳkheid
om met 50% korting uw sloten te laten vervangen. Voorwaarde is wel dat u in een
buurt woont met een hoog inbraakrisico.

De regeling geldt ook voor bijvoorbeeld raamboompjes, kierstandhouders, barrièrestangen,
alarmsystemen,
anti-inbraakstrips en rolluiken.

bedrijf is aangebracht na 1 juli
2016. Er geldt een maximum
bedrag van 250 euro per woning. U declareert achteraf de
gemaakte kosten.

Hoe werkt het?
U kunt subsidie aanvragen voor
nieuw hang- en sluitwerk dat
door een PKVW-gecertificeerd

Wilt u gebruik maken van deze
subsidie? Ga naar de website
www.gouda.nl/hangensluitwerk
voor meer informatie.

De regeling is voorlopig opengesteld voor inwoners van een
koopwoning in Korte Akkeren
Oud, de Polderbuurt, de Slagenbuurt, Kort Haarlem en de Lustenbuurt. Zij kunnen de helft van
de kosten terugkrijgen. Heeft u
geen nieuw voordeurslot nodig?

De gemeenteraad is met reces
tot eind augustus 2016. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op
woensdag 7 september. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.nl/
ris of neem contact op met de
griffie via tel. (0182) 58 91 97 of per
e-mail: griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Goudse
Houtsingel en Willenskade van 31
augustus t/m 2 september.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost van 22 augustus
t/m 20 april 2018.
Wĳdstraat - Dubbele Buurt
Afgesloten
op
de
splitsing

De woorden drijven stil door ‘t verlaat
omgekeerd, gespiegeld
in een vreemdsoortig schrift
Een hond, staand op een boeg,
blaft staccato zijn vaarwel
tot hoog over de sluis
naar verderop
waar juist
de dichter gaat

en zwijgt dan in het Mallegat
De enorme sluisdeuren heffen zich
om beurten
In het kielzog
buitelen de woorden
plotseling uitzinnig mee
in de watermacht
en stromen langzaam verder
door de rivieren navelstreng
Ze komen pas bij zinnen
in het zicht van de zee
waar ontheemd
de dichter wacht
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Wijdstraat - Dubbele Buurt op 22
augustus van 7.00 tot 16.00 uur.

t/m De Rijkestraat van 5 september
t/m 7 oktober.

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april 2017.

Westergouwe
Sluisdĳk
Afgesloten van 18 augustus 19.00
uur t/m 19 augustus 5.00 uur en
van 22 augustus 19.00 uur t/m 23
augustus 5.00 uur.

Verleende
omgevingsvergunningen
Binnenpolderweg 15, bouwen
van een tuinkamer (29-07-2016);
Jac. P. Thĳsselaan 43, wijzigen
van de gevel/buitendeur (29-072016);
Markt 29, vervangen en renoveren kozijnen en gevelpaneel aan de
voorgevel (02-08-2016);
Ronsseplein 1, uitbreiden van
twee bestaande entresollen (Gamma-gebouw) (02-08-2016);
Turfmarkt 140, intern wijzigen van
het pand en onderhoud aan het
pand (02-08-2016);
Voorwillenseweg 145, wijzigen
van de voorgevel van de woning
(03-08-2016).

Korte Akkeren
Koningin Wilhelminaweg
Afgesloten tussen de Nachtegaalstraat en de Julianahof t/m 19 augustus.
Reigerstraat
Afgesloten tussen de Roerdompstraat en de Koningin Wilhelminaweg t/m 19 augustus.
Schielands Hoge Zeedĳk
Afgesloten vanaf de Rotterdamsebrug van 18 augustus 19.00 uur
t/m 19 augustus 05.00 uur en van
24 augustus 19.00 uur t/m 25 augustus 05.00 uur.
Nieuwe Park
Nieuwe Gouwe OZ
Afgesloten tussen de Industriestraat en de Meridiaan van 22
t/m 25 augustus, iedere dag van
19.00 tot 06.00 uur.
Oosterwei
Sportlaan
Afgesloten tussen de Rutgerstraat
en de Bernadottelaan op 10 augustus.
Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat

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-

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Markt, Achter de Waag, Hoogstraat en Stoofsteeg, aanleggen
van kabels en leidingen (01-082016);
Achterwillenseweg 122, vergroten van de woning (28-07-2016);
Antwerpseweg 1, verbouwen van
pand tot bijeenkomstfunctie t.b.v.
een moskee (28-07-2016);
Hazelaarlaan 14, wijzigen van het
raamkozijn in de voorgevel (31-072016);
Lange Groenendaal 100-102,
plaatsen van een onderdoorgangspoort (20-07-2016);
Marconistraat 80, creëren van
een extra ingang in de voorgevel
(03-08-2016);
Vossenburchkade 112, bouwen
van een schuur (26-07-2016);
Westerkade 4, verbouwen en uitbreiden van de Lidl (27-07-2016);
Wilhelminastraat 40, bouwen van
een dakopbouw (30-07-2016).

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
Achterwillenseweg 102, plaatsen
van een dakopbouw op de zijgevel
(29-07-2016).

Ontheffing
geluidshinder

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

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van
het verbod op veroorzaken van geluidhinder verleend:

van de gemeente Gouda , Postbus
1086, 2800 BB Gouda. Aan de behandeling van het bezwaarschrift
zijn voor de indiener geen kosten
verbonden.

Aannemers- en Wegenbouw-bedrĳf Versluys & Zoon B.V. in verband met werkzaamheden aan het
wegdek van de Sluisdijk van 17 t/m
24 augustus gedurende de dag-,
avond- en nachtperiode (Kenmerk
2016153275).
Aannemers- en Wegenbouw-bedrĳf Versluys & Zoon B.V. in verband met werkzaamheden aan de
Schielands Hoge Zeedijk van 17 t/m
26 augustus gedurende de dag-,
avond- en nachtperiode (Kenmerk
2016153256).
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt de besluiten en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda, via tel. (088) 54
50 000.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van de besluiten d.d. 5 augustus 2016 een bezwaarschrift indienen met vermelding van het
kenmerk. Het bezwaarschrift moet
worden gestuurd naar het college
van burgemeester en wethouders

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, geldt het besluit
pas nadat op het verzoek is beslist.
Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Voorlopige voorziening
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. Deze bekendmaking
staat ook op de website van de
Omgevingsdienst Midden-Holland,
www.odmh.nl.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

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.

