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Actieve bijdrage aan
veiligheid verdient een prijs
Bent u samen met anderen actief op het gebied van (sociale) veiligheid in Gouda? Meld u dan aan voor de Goudse Veiligheidsprijs.
Dit jaar wordt voor het eerst aan een inwonersinitiatief dat actief
heeft bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid in de stad,
de Goudse Veiligheidsprijs uitgereikt. In oktober wordt bekend
wie de prijs van € 1.000,- in ontvangst mag nemen.
met de Goudse Veiligheidsprijs.
Tijdens een veiligheidsavond in
oktober bepalen de aanwezige
inwoners welke inzending de
veiligheidsprijs wint. De winnaar
ontvangt € 1.000,- om het project of initiatief verder uit te bouwen of te versterken.
Blij met vrijwilligers
In Gouda zijn veel inwoners als
vrijwilliger actief op het gebied
van sociale veiligheid. De gemeente is daar erg blij mee want
de veiligheidsaanpak in Gouda
kan niet zonder inzet van de inwoners. Dat willen we belonen
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Bekendmakingen

Voorwaarden
De gemeente is blij met elk initiatief op het gebied van veiligheid. Maar om initiatieven met
elkaar te kunnen vergelijken, is
er een aantal criteria waar het
initiatief aan moet voldoen:
• het project is gestart om de

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
Molenwerf
Afgesloten t/m 9 augustus i.v.m.
riolerings- en bestratingswerkzaamheden.
Sint mariewal
Afgesloten van 23 augustus 7.00
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 i.v.m.
herinrichting Ronsseweg.
Goverwelle
Aderpolderweg
Afgesloten (t.h.v. nummer 9) tot 6
augustus 17.00 uur.
Kort Haarlem
Dr. Leydstraat

Snelfietsroute Gouda – Rotterdam
Fietsen is gezond, goed voor het milieu én wie de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer heeft
geen last van file. De provincie Zuid-Holland bouwt daarom aan de fietsinfrastructuur in het fietsplan ‘Samen verder Fietsen 2016 – 2025’. Een van de projecten is de snelfietsroute tussen Rotterdam en Gouda: geen A20 maar F20.
Deze snelfietsroute verbindt
Rotterdam, Capelle a/d IJssel,
Nieuwerkerk a/d IJssel, Moordrecht en Gouda met elkaar.
De Provincie coördineert het
project en de gemeenten zijn

verantwoordelijk voor realisatie
op hun grondgebied. Het doel is
dat meer mensen voor de fiets
kiezen. Gouda wil als fietsstad
hier natuurlijk graag aan meewerken.

Meer weten?
Voor vragen of opmerkingen
over de Goudse Veiligheidsprijs
kunt u mailen naar maakgoudaveilig@gouda.nl.

Tel. 14 0182

Afgesloten tot 2 augustus i.v.m.
herstraten.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Incidenteel afgesloten van 12 augustus 9.00 uur tot 1 november
19.00 uur i.v.m. betonstorten ongeveer vier keer 4 uur per week.
De ochtend- en avondspits worden zoveel mogelijk vermeden.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).

Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Burgemeester Jamessingel, het
aanpassen van perron 1 en 2 op
station Gouda (17-07-2019);
Bloemendaalseweg 36, het kappen van twee wilgen (12-07-2019);
Goudkade 23, het bouwen van
een bedrijfsgebouw (17-07-2019);
Hoogstraat 23, het wijzigen van
de bestemming naar kantoor- en
horecaruimte (18-07-2019);
Jacob Lemairelaan 1, het maken
van een muurdoorbraak tussen de
keuken en de woonkamer (17-072019);
Lage Gouwe 150, het vervangen
van de vloer van een rijksmonument, gemeentelijk monument
(16-07-2019);
Nonnenwater 1, het plaatsen van
een dakraam (14-07-2019);
Noordelijk Halfrond 10, het plaatsen van een handelsreclame (1607-2019);
Pijnboomweg 6, het plaatsen van
een dakkapel (18-07-2019);
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Deze snelle en comfortabele fietsroute zal vóór 1 januari
2023 zijn gerealiseerd. Kijk voor
meer info en het fietsplan op
www.gouda.nl/f20.

Hoe meld ik mij aan?
Zet u zich in voor de Goudse
veiligheid? Of kent u iemand die
zich hiervoor inzet? Meld het initiatief dan vóór 1 september aan
via
www.maakgoudaveilig.nl/
veiligheidsprijs.

Gemeente Gouda

Gemeente
Gouda,
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2019Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

lokale sociale veiligheid te
bevorderen en/of om bij te
dragen aan een positieve veiligheidsbeleving;
• er is sprake van een samenwerkingsverband van buurtbewoners (voor én door de
buurt);
• het project heeft een concreet resultaat opgeleverd;
• het project bevat inspirerende elementen die ook elders
toepasbaar zijn.

gemeente@gouda.nl

Ravelplein 65, het plaatsen van
een dakopbouw (16-07-2019);
Ridder van Catsweg 130, het
plaatsen van een portaal voor
doorbraak (22-07-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Bloemendaalseweg 65a, het vellen van een boom (23-07-2019);
Fluwelensingel 53, het schilderen
van kozijnen en ramen, gemeentelijk monument (23-07-2019);
Livingstonelaan nabij 60, het
kappen van bomen (23-07-2019);
Markt 2, het plaatsen van terrasschotten (19-07-2019);
Tollensstraat 36, het kappen van
een boom (23-07-2019).
Verlenging beslistermijn
Fluwelensingel 75, het renoveren
van een gemeentelijke monument,
gemeentelijk monument (15-072019);
Naaierstraat 31 en 32 en achter
Markt 65, het slopen en nieuw
bouwen van een schuur (18-072019);
Regulierenhof 2a, het verbouwen
van de schuur tot woning (16-072019);
Tielweg 26, het verwijderen van
een brandscheiding (17-07-2019).

www.gouda.nl

@gemeentegouda

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).

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.

gemeentegouda

Alsadeq, A. / Geboren: 29-081995 / Willem de Zwijgersingel 168
/ Datum vertrek: 14-06-2019;
Yusuf, S. / Geboren: 13-04-1995
/ Jaagpad 29 / Datum vertrek: 0407-2019;
Zaal, R. / Geboren: 04-11-1983 /
Crabethpark 30 / Datum vertrek:
04-07-2019.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig.
Het bedrijf kan volstaan met een
melding van de activiteiten.
Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, het tijdelijk plaatsen
van een CSA unit i.v.m. renovatie
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van de sterilisatie afdeling en aansluiting van de unit op de bestaande riolering voor afvoer afvalwater
Mamo Falafel & Baked Potato,
Lange Tiendeweg 67, het starten
van een falafel afhaalrestaurant
per 01-07-2019.
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Kennisgeving vaststelling
Tijdelijke subsidieregeling
Volwasseneducatie 2020
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 juli 2019
de nieuwe ‘Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020’
hebben vastgesteld.
U kunt de regeling inzien bij de
balie van het Huis van de Stad of
op www.overheid.nl. Wilt u meer
informatie, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Gouda via
tel. 14 0182.

Verleende standplaatsvergunning
De volgende standplaatsvergunning is verleend door college en
burgemeester aan:
De heer Hoepen, verkoop van fruit,
locatie Middenmolenplein wekelijks
op dinsdag tot en met 31 december
2020. Verzonden 22 juli 2019.
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