Gemeente Gouda

uur. Kijk op www.gouda.nl/
collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.

2 september – wethouder Niezen: uitreiken verkeersveiligheidslabel School op Seef op
de Goudakker
4 september – wethouder Van
Vugt: heropening Goudse Hout
kwaliteitsimpuls
5 september – wethouder Van
Vugt: boomonthulling in het
kader van het 75-jarig bestaan
Driestar College
7 september – wethouder
Bunnik: openen Open Schaakkampioenschap
7 september – wethouder Tetteroo: openen vakbondshuis

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.

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 9 september tussen 17.00 - 18.00
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Bekendmakingen

De gemeenteraad is met reces
tot begin september. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op 18
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) 58 91 97 of griffie@
gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Binnenstad
Sint mariewal
Afgesloten tot 20 september 16.00
uur i.v.m. kabel- en leidingwerkzaamheden.
Turfsingel
Afgesloten tot 20 september 16.00
uur i.v.m. kabel- en leidingwerkzaamheden.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten ter hoogte van nummer 555 tot 30 augustus 17.00 uur
i.v.m. herinrichting Ronsseweg.
Goudse Poort
Goudse Poort
Afgesloten van 6 september 21.00
t/m 7 september 6.00 uur en van 7
september 21.00 uur tot 9 september 6.00 uur.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Incidenteel afgesloten tot 1 november 19.00 uur i.v.m. betonstorten
ongeveer vier keer 4 uur per week.
De ochtend- en avondspits wordt
zoveel mogelijk vermeden.

Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak in uw woning. Goede
sloten zijn helaas niet goedkoop. De gemeente Gouda
daarom heeft een aantrekkelijke subsidieregeling.
De regeling is opengesteld voor
alle eigenaren van een koopwoning in Gouda. Heeft u geen
nieuw voordeurslot nodig? De
regeling geldt ook voor raamboompjes, deurspionnen, kierstandhouders, barrièrestangen,
alarmsystemen,
secu-strips,
cameradeurbellen, rolluiken en
beveiligingscamera’s etc.

Gemeente Gouda

28 augustus
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Gemeente
Gouda, Postbus

De gemeenteraad
maakt bekend

Nieuwe huissloten nodig?
Ontvang nu 50% subsidie!

Tel. 14 0182

Noord
Middenwillenseweg
Afgesloten t/m 6 september i.v.m.
asfalteringswerkzaamheden.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Agnietenstraat 9 en 11, het realiseren van 6 woningen in het bestaande winkelpand (14-08-2019);
IJssellaan 116, het uitbreiden van
de eerste verdieping op het balkon
(13-08-2019);
Ribeslaan 8, het verwijderen van
de draagmuur tussen de woonkamer en de keuken (29-06-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunning
Nieuwe Gouwe O.Z. 1b, het
renoveren van een sluis, rijksmonument (14-08-2019).
Verlenging beslistermijn
Statensingel achter 48, het vellen
van een boom (15-08-2019);
Markt 40, het wijzigen van de gevels, inpandig verbouwen en het
wijzigen van het gebruik (19-082019);
Markt 64, het vervangen van de
pui, gemeentelijk monument (1408-2019).
Ingetrokken vergunning
Lange Noodgodsstraat 17, 17a
en 17b en 19, oprichten van 2 appartementen en dakterrassen op
de 1e verdieping (28-06-2019).

Kennisgeving ontheffing
geluid APV/Bb Ontheffing
Haastrechtsebrug
De Omgevingsdienst Midden-Hol-

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

gemeente@gouda.nl

land (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontheffing is verleend van
het verbod op het veroorzaken
van geluidhinder, in verband met
werkzaamheden ter plaatse van
de locatie Haastrechtsebrug in
Gouda. De werkzaamheden vinden plaats (ook gedurende de
avond- en nachtperiode) in de periode van 18 oktober 22.00 uur en
27 oktober 22.00 uur. Dit besluit
is geregistreerd onder kenmerk
2019473143.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op
afspraak worden ingezien bij de
gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden vindt u op de website van de gemeente Gouda.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Gouda, postbus
1086, 2800 BB Gouda t.a.v. de
commissie bezwaarschriften. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw
naam en adres, de dagtekening,
een omschrijving van dit besluit
en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken
wij een kopie van het bestreden
besluit mee te sturen en aan te
geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet. De
termijn voor het indienen van een
bezwaar start op 20 augustus
2019 en bedraagt 6 weken.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang
is kan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek
om voorlopige voorziening moet
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worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan
te geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Er kan alleen een verzoek om een
voorlopige voorziening worden
ingediend als ook bezwaar is gemaakt.
Een voorlopige voorziening kan
ook digitaal worden aangevraagd
op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met het Team
Geluid enLucht van de ODMH,
via info@odmh.nl of tel. 088-54 50
000.

Kennisgeving ontheffing
geluid APV/Bb Ontheffing
Spoor Gouda
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontheffing is verleend van
het verbod op het veroorzaken
van geluidhinder, in verband
met werkzaamheden ter plaatse
van de locatie Spoor Gouda. De
werkzaamheden vinden plaats
(ook gedurende de avond- en
nachtperiode) in de periode van
zaterdag 26 oktober 1.00 uur tot
maandag 28 oktober 7.00 uur (wk
43) en van zaterdag 7 december
1.00 uur tot maandag 9 december 7.00 uur (wk 49). Dit besluit
is geregistreerd onder kenmerk
2019497942.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op
afspraak worden ingezien bij de

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

Hoe werkt het?
U kunt subsidie aanvragen voor
teruggave van de helft van de
gemaakte kosten voor de aanschaf van en aanbrengen van
inbraakwerende
materialen.
Deze materialen moeten zijn
aangebracht door een PKVW
of BORG-gecertificeerd bedrijf.
De teruggave bedraagt maximaal 250 euro per woning. U
declareert de gemaakte kosten
achteraf.
Wilt u gebruikmaken van deze
subsidie?
Ga naar de www.gouda.nl/
inbraakwerendemaatregelen
voor meer informatie. Deze actie is geldig zolang de voorraad
strekt.
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gemeente Gouda. Het adres en
de openingstijden vindt u op de
website van de gemeente Gouda.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Gouda, postbus
1086, 2800 BB Gouda t.a.v. de
commissie bezwaarschriften. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw
naam en adres, de dagtekening,
een omschrijving van dit besluit
en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken
wij een kopie van het bestreden
besluit mee te sturen en aan te
geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet. De
termijn voor het indienen van een
bezwaar start op 21 augustus
2019 en bedraagt 6 weken.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang
is kan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek
om voorlopige voorziening moet
worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan
te geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Er kan alleen een verzoek om een
voorlopige voorziening worden
ingediend als ook bezwaar is gemaakt.
Een voorlopige voorziening kan
ook digitaal worden aangevraagd
op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
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Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met het Team
Geluid enLucht van de ODMH,
via info@odmh.nl of tel. 088-54 50
000.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunningen
Ingediende aanvraag
Kerstwandeltheater, 20 december 2019, locatie start wandeling
vanaf Bernadottelaan en eindpunt Dunantsingel (ingekomen: 21
augustus 2019).
Binnen twee weken na datum publicatie kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de gemeente Gouda. Bovenstaande aanvraag kunt u
op afspraak inzien bij de gemeente. Het maken van een afspraak
kan via tel. 14 0182.
Burgemeester,
M. Salet
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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.

