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Nieuws
13 februari 2019

Gemeente Gouda

Studenten denken mee over
toegankelijkheid binnenstad
Hoe kan de Goudse binnenstad beter bereikbaar worden voor
mensen met een beperking? Dat is de vraag die de gemeente
Gouda heeft voorgelegd aan studenten van het Centrum voor
Innovatief Vakmanschap Smart Technology, een samenwerkingsverband tussen het regionale bedrijfsleven, mboRijnland
en de gemeente. Bij het project is ook de Goudse Adviesraad
voor mensen met een Beperking (GAB) betrokken. Zij vroegen
de gemeente Gouda bij de behandeling van de winkelvisie aandacht voor de toegankelijkheid van de binnenstad.
Een probleem door andere ogen
laten bekijken, dat is waarom
de gemeente Gouda studenten
van CIV Smart Technology heeft
gevraagd om mee te denken.
Want: hoe kunnen we de binnenstad bereikbaarder maken

voor mensen met een beperking, met de grote uitdaging van
een historische binnenstad met
bijvoorbeeld smalle straatjes,
veel fietsen en uitstallingen van
winkeliers? Studenten hebben
zelf ervaren hoe het is om korte

Wethouder Thierry van Vugt (links) kijkt hoe studenten zelf hindernissen ervaren.

tijd met een beperking te moeten lopen door de binnenstad. In
rolstoelen, met loopbeperkende
protheses of met ‘blindbrillen’
en stokken hebben zij diverse
routes door de Goudse binnenstad gelopen. En dat viel voor
veel studenten niet mee. De komende weken gaan de studenten nadenken over creatieve en
innovatieve oplossingen voor dit
probleem.
Slimme oplossingen
Wethouder Thierry van Vugt:
“De binnenstad is de parel van
Gouda. Het is belangrijk dat
alle inwoners en bezoekers van
Gouda de binnenstad kunnen
gebruiken en beleven. In de
praktijk lopen mensen met een
beperking soms letterlijk tegen
obstakels aan waardoor dit voor
hen veel lastiger is. Studenten
van het Centrum voor Innovatief
Vakmanschap Smart Technology leren op een andere manier
naar vraagstukken te kijken en
slimme oplossingen te bedenken voor problemen. Zij gaan de
binnenstad vanuit een andere
bril bekijken en ik ben heel benieuwd naar hun ideeën om de
toegankelijkheid van de binnenstad te verbeteren. Dat doen we
in samenwerking met de Goudse Adviesraad voor mensen met
een Beperking. En uiteraard zullen we ook de binnenstadsondernemers hierbij betrekken.”

Hoe ziet u Gouda in 2030?
Hoe vindt u dat Gouda er in de
toekomst uit moet zien? U kunt
hiervoor uw stem uitbrengen
tijdens de Week van Gouda’s
toekomst die loopt tot en met 15
februari. Dit kan online op www.
gouda.nl/toekomstvisie of kom
langs op een van onderstaande locaties. We horen graag uw
mening!

Donderdagochtend 14 februari
11.00-13.00 uur
Markt, centrum van Gouda
Donderdagavond 14 februari
19.30-21.30 uur
Toekomstcafé voor inwoners en
andere belangstellenden
De Zalm, grote zaal
Aanmelden = fijn
toekomstvisie@gouda.nl

Gouda genomineerd voor
evenementenstad van het jaar
Gouda is genomineerd voor ‘Evenementenstad van het jaar’
in de categorie tot 100.000 inwoners. Gouda neemt het op
tegen Almelo, Heerlen en Zandvoort. Een vakjury bepaalt wie
op 14 maart de winnaar wordt.
Wethouder Thierry van Vugt:
“Wat een mooi nieuws dat
Gouda is genomineerd voor
evenementenstad van het
jaar. Gouda kent tal van kleine
en grote evenementen die de
stad aantrekkelijk maken voor
onze eigen inwoners en vooral
bezoekers trekken. Een goed
cultureel vestigingsklimaat en
toonaangevende evenementen
zorgen bovendien dat bedrijven
zich graag in onze stad vestigen. Op 14 maart wordt de
winnaar bekend gemaakt. Het
zou fantastisch zijn als we die
mooie prijs kunnen binnenhalen.”

Beoordeling
De afgelopen weken heeft de
Stichting Nationale Evenementenprijzen in samenwerking met
onderzoeksbureau
Respons
met veel zorg de nominaties per
categorie vastgesteld. Binnenkort beoordeelt de hoofdjury de
genomineerde gemeenten en
evenementenorganisatoren en
bepalen zij wie dit jaar de felbegeerde titels van de Nationale
Evenementenprijzen
krijgen.
Bij de uiteindelijke beoordeling
door de jury zullen inhoudelijke
elementen als visie, aanpak,
organisatie, samenwerking met
stakeholders en waarde voor
de stad worden meegewogen.

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 11
maart tussen 17.00 - 18.00
uur. Kijk op www.gouda.nl/
collegespreekuur voor meer
informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
14 februari: wethouders Dijkstra en Bunnik: deelname aan
Toekomstcafé.
20 februari: wethouder Van
Vugt: opening Kespercollege
Nansenstraat
21 februari: wethouder Dijkstra: naturalisatieceremonie
21 februari: wethouder Niezen: start werkzaamheden
speeltuin bij Casimirschool

Inloopspreekuur wethouder
Tetteroo
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder
Rogier Tetteroo houdt donderdagmiddag 21 februari van
15.00 uur tot 16.00 uur een
inloopspreekuur in het Huis
van de Stad. Kom dan gerust
langs. Aanmelding vooraf is
niet nodig. De koffie en thee
staan klaar. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in de
Westergouwezaal op de begane grond.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders
kunt u vinden op de website
www.gouda.nl/college.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Deze maand exposeert stichting De Kring in het Huis van de
Stad. De expositie bestaat uit onder andere schilderijen, foto’s
en diverse voorwerpen, waaronder keramiek.
De stichting krijgt van verschillende kanten allerlei spullen aangeboden. Dit gebeurt bijvoorbeeld
wanneer zij betrokken worden
bij het leeghalen van een woning.
Ook dan komen ze spullen over
Gouda tegen en deze expositie is
een mooie gelegenheid om deze
spullen een keer te exposeren.

Woensdagavond 13 februari
worden onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Verkenning: Regiovisie Hollands Midden ‘Geweld hoort
nergens thuis’ 2019-2023
• Verkenning en Debat: Reactie college op aanbevelingen
Groene Hart Rekenkamer onderzoek Inkoop Jeugdhulp
• Verkenning:
Structuurvisie
Groen en Subsidieverordening
Groenfonds
• Verkenning: Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023
• Verkenning en debat: Aanvraag
bijdrage voor opsporing en ruiming van explosieven uit WOII
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.

Bijdrage voor
poortverlichting
Veel achterpoorten van woningen in Gouda zijn erg donker door het ontbreken van
poortverlichting.
Inbrekers
vinden veel licht niet prettig. U
kunt daarom een bijdrage ontvangen van 50 procent van de
kosten voor het aanbrengen
van energiezuinige poortverlichting met een maximum van
50 euro per aansluitpunt.

Nieuwe expositie in
het Huis van de Stad
In contact met het college

Vanavond in de
gemeenteraad

De stichting zet zich in voor alle
mogelijke problematiek.

De bijdrage poortverlichting
werkt op basis van declaratiekosten voor het aanbrengen van
poortverlichting. Kijk voor de
voorwaarden en het aanvraagformulier op www.gouda.nl/
poortverlichting.

Nieuwsgierig geworden?
U bent van harte welkom om de
expositie te bekijken tijdens de
openingstijden van het Huis van
de Stad. De expositieruimte is vrij
toegankelijk.

Leerlingen geven startsein Antoniusmavo XL
Onder luid applaus is op 6 februari de nieuwste mavo binnen
Gouda door leerlingen en wethouder Van Vugt geopend. Een
middelbare school met een vernieuwend onderwijsconcept,
waarbij leerlingen een aantal jaar de tijd krijgen om te kiezen
wat bij hen past. Wethouder Van Vugt sprak de leerlingen toe:
“We vieren vandaag niet alleen dat er een nieuw logo hangt,
maar vooral dat jullie zullen merken dat het onderwijs anders
én nog beter wordt.”
Onderwijs op maat
Antoniusmavo XL is een
school voor leerlingen met een
kader-mavo/mavo/mavo-havo
advies. Leerlingen volgen óf de
opleiding richting een mavodiploma waarmee zij naar het
mbo kunnen overstappen, óf de
opleiding die hen voorbereid op
de havo, middels de zesjarige
havo-route.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

De school biedt de mavo-leerlingen gedurende de eerste twee
schooljaren de mogelijkheid om
in een inspirerende, kleinschalige en stimulerende omgeving te
onderzoeken en ontdekken of
de zesjarige havo-route, of een
gedegen voorbereiding op het
mbo bij hen past. Een van de onderscheidende speerpunten van
de school is het flexrooster. Het
flexrooster biedt de leerlingen de
www.gouda.nl

mogelijkheid naast de reguliere
vakken zelf een keuze te maken
in flexuren: extra vakondersteu-

@gemeentegouda

ning of juist uitdaging en talenten
ontwikkelen tijdens Top Talent
Tijd.
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De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 20 februari is er een
voorbereidende raadsbijeenkomst.
Locatie: Burgemeester Jamesplein
1 in Gouda. Kijk voor meer informatie op www.gouda.nl/raadsinformatie of neem contact op met
de griffie via tel. (0182) 58 91 97 of
griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
20 februari
Raadszaal
Opening, 20.00 uur:
Debat: Regiovisie Hollands Midden ‘Geweld hoort nergens thuis’
2019-2023
De raad wordt verzocht om de
ambitie en beleidsprioriteiten van
de Regiovisie Geweld vast te stellen. Gemeenten hebben een wettelijke taak om huiselijk geweld
te voorkomen en te bestrijden en
nemen hierin regie, onder andere
door deze regiovisie op te stellen.
Er is een nieuwe regiovisie opgesteld, omdat de looptijd van de
vorige visie ‘Geweld in huiselijke
kring’ Hollands Midden 2014-2018
is verstreken. Daarnaast heeft
het rijk in april 2018 een landelijk
Actieprogramma ‘Geweld hoort
nergens thuis’ gepresenteerd
waarin opgaven voor gemeenten
geformuleerd staan. De actielijnen
zijn in de nieuwe regiovisie overgenomen voor de regio Hollands
Midden. Na vaststelling van de
regiovisie kan worden gewerkt aan
de concrete uitwerking op regionaal en lokaal niveau.
Goverwellezaal
Opening, 20.00 uur:
Debat: Structuurvisie Groen en
Subsidieverordening Groenfonds
In december 2017 heeft de raad
de notitie ‘Groen, groener Gouda’
vastgesteld. Om de daarin geformuleerde voornemens uit te kunnen voeren is het middel van de
structuurvisie volgens de Wet op
de Ruimtelijke ordening door de
gemeente Gouda zelf ontwikkeld.
Met deze visie kan, indien nodig, de
aanleg van voldoende (openbaar)
groen worden afgedwongen.
Om planontwikkelingen enige ruimte te bieden, is de mogelijkheid
van compenserende maatregelen
opgenomen en kan in het uiterste
geval de aanleg van groen worden afgekocht. De afkoopsommen
worden gestort in het Groenfonds.
Vanuit dit fonds wordt groenaanleg door de gemeente in de minst
groene wijken mogelijk gemaakt.
De Subsidieverordening Groenfonds wordt tegelijkertijd ter vaststelling aangeboden. Het subsidiebudget wordt gevoed vanuit het
Groenfonds en bekostigd particuliere initiatieven van bewoners en
rechtspersonen voor de aanleg van
openbaar groen.
Debat: Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023

Gemeente Gouda
Het rioleringsplan is een strategisch beheerplan. Op basis van
de Wet milieubeheer wordt deze
opgesteld om aan te geven hoe
invulling wordt gegeven aan de
gemeentelijke zorgplicht op het
gebied van hemelwater, afvalwater
en grondwaterstand. Doel van het
rioleringsplan 2019-2023 is het formuleren van ambities, strategie en
maatregelen voor het verwezenlijken van deze zorgplicht, inclusief
de benodigde financiering.
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij
dit debat op de publieke tribune
aanwezig te zijn.
Sluiting: 23.00 uur
Op 28 februari is er geen raadsbijeenkomst. Op 6 maart is er een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 5 februari onder meer het volgende besloten:
Gemeentelijk
rioleringsplan 2019-2023
Het nieuwe ontwerp-rioleringplan
heeft ter inzage gelegen en binnengekomen reacties zijn verwerkt.
Het college heeft het rioleringsplan
nu vastgesteld en legt het voor aan
de gemeenteraad voor vaststelling.
In het plan is beschreven hoe de
gemeente de wettelijke zorgtaken
voor afvalwater, hemelwater en de
grondwaterstand oppakt. Gouda
gaat ook werken aan thema’s als
klimaatadaptatie, duurzaamheid en
innovatie. Vervanging van slechte
en oude riolering staat centraal.
Met name de vooroorlogse buurten
zullen de komende jaren aangepakt worden. Omdat de rioolheffing
in Gouda al hoog is, wordt voor de
komende jaren een realistisch ambitieniveau gekozen. Hierbij gelden
de financiële kaders zoals die eerder zijn afgesproken in de gemeenteraad.

Werk aan de weg
Binnenstad
Molenwerf t/m Oosthaven
Afgesloten in fases t/m 28 februari
i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Doelenbrug
Afgesloten voor vrachtverkeer t/m
31 maart.
Goverwelle
Gortmolenerf
Afgesloten van 25 februari 9.00
uur tot 26 februari 15.00 uur i.v.m.
werkzaamheden.
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten van 25 februari
t/m 30 juni.

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

Knipmolenerf
Afgesloten van 27 februari 9.00 uur
tot 1 maart 15.00 uur i.v.m. werkzaamheden.
Poldermolendreef
Het fietspad langs de Poldermolendreef/Vrijenhoefpolderweg is afgesloten tot 15 februari 16.00 uur.
Runmolenerf
Afgesloten van 20 februari 9.00
uur tot 22 februari 15.00 uur i.v.m.
werkzaamheden.
Zaagmolenkade
Afgesloten van 18 februari 9.00
uur tot 19 februari 15.00 uur i.v.m.
werkzaamheden.
Korte Akkeren
Buurtje
Tijdelijke verkeersmaatregelen t/m
29 maart i.v.m. werkzaamheden.
Afgesloten voor auto’s van 6 t/m
29 maart.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).
Westergouwe
Marconistraat
Deels afgesloten tot 15 februari
15.00 uur i.v.m. werkzaamheden.

Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen
Aernout Drostkade 1, het kappen
van een populier (29-01-2019);
De Kwekerij 3, het plaatsen van
een dakkapel op een woning (0102-2019);
Goejanverwelledijk 26-30, het
bouwen van drie woningen (31-012019);
Goudkade 23, het bouwen van een
kantoorgebouw op de plek van te
slopen bedrijfshallen (14-12-2018);
Kamgras 14, het kappen van een
conifeer (26-01-2019);
Krugerlaan 179, het vervangen en
vergroten dakkapellen voorzijde en
achterzijde (28-01-2019);
Marco Pololaan 18, het plaatsen
van een dakkappel (28-01-2019);
Markt 4, het toekennen van een
horeca-categorie (17-12-2018);
Markt 50, het plaatsen van een gevelreclame (25-01-2019);
Middenmolenplein 64, het vervangen van de koelunits op het dak
van de supermarkt (29-01-2019);
Moerbeistraat 16, het plaatsen
van een aanbouw (26-01-2019);
Nieuwehaven 157a, het aan de
buitenzijde isoleren van het dak en
slopen van de schoorstenen (0202-2019);
Thorbeckelaan 5 en Gerbrandyweg 1 en 3, het bouwen van een
inkoop- en traforuimte (25-012019);
van Hogendorpplein 15 - 17, het
legaliseren van herbouw van bestaande aanbouw (29-01-2019);
Wethouder Venteweg 28, het vergroten van de berging tot garage
(24-01-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Agnietenstraat 21, het verbouwen

van het pand t.b.v. een Cheese
Experience, rijksmonument (29-012019);
Beukelaan 7, het plaatsen van een
dakkapel (31-01-2019);
Boelekade 36, het verplaatsen /
omruilen van binnendeurkozijnen,
gemeentelijk monument (04-022019);
Catharina Hoeve 17, het aanbrengen van een afdak voor een rolstoelfiets (31-01-2019);
Nieuwehaven 248, het aanpassen
van de woning, gemeentelijk monument (04-02-2019);
Pottersplein 3-7, het vervangen
van reclame (31-01-2019);
Thorbeckelaan 5 en Gerbrandyweg 1 en 3, het bouwen van een
inkoop- en traforuimte (04-022019);
van de Puttestraat 14, het plaatsen van een dakkapel (01-022019);
Wethouder Venteweg 171, het
legaliseren van een erfafscheiding
(04-02-2019);
Wilhelmina van Pruisenlaan 417,
het vervangen van bestaande hekwerk (04-02-2019).
Verlenging beslistermijn
Westergouwe (Tuinen 2, kavel
09), het bouwen van een vrijstaande woning (01-02-2019);
Westergouwe, het bouwen van 53
woningen (01-02-2019);
Achter de Vismarkt (achter) 46,
het plaatsen van 15 zonnepanelen
(05-02-2019);
Achterwillenseweg naast 112,
het bouwen van een woning (0102-2019);
Büchnerweg 3, het wijzigen van
kantoor naar kinderdagverblijf (0102-2019);
Markt 31, het plaatsen van een
nieuwe voorpui (01-02-2019);
Markt 4, het toekennen van een
horeca-categorie (01-02-2019);
Regulierenhof 4, het energiezuiniger maken van de woning,
gemeentelijk monument (07-012019);
Stationsplein 11, het realiseren
van een zettingsvrije plaat (geleideconstructie) (05-02-2019).

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.
Shafiq, M.A. / Geboren: 15-011986 / Schweitzerplein 67 / Datum
vertrek: 04-01-2019
Manuel, J.G. / Geboren: 29-09-

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

1992 / Burg Martenssingel 131 /
Datum vertrek: 14-01-2019
Sellak, R. / Geboren: 20-04-1978
/ IJssellaan 2 A / Datum vertrek:
14-01-2019
Ajabroune, A. / Geboren: 00-001969 / 2e H van Alphenstraat 48 /
Datum vertrek 21-01-2019
Roosendaal, S. / Geboren: 29-111976 / Moordrechtse Verlaat 5 /
Datum vertrek: 22-01-2019
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.
Wesley`s Foodshop, Elsgeestpolderpad 12, het starten van een
kleinschalig cateringbedrijf
		
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten
bodemenergiesystemen
buiten interferentiegebieden of het
lozen grondwater, hemelwater of
afvalwater anders dan vanuit een
inrichting, is een vergunning niet
altijd nodig. In die gevallen kan
worden volstaan met een melding
van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende meldingen
ontvangen:
P. Klein, Goejanverwelledijk 42,
kavel 3 sectie K, 9701: het aanleggen van een gesloten bodemenergievoorziening t.b.v. een
woonhuis
Rebra / Ecensy B.V., Zuider IJsseldijk 10: het aanleggen van een
gesloten bodemenergiesysteem
buiten inrichtingen
		
Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt
u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen
niet ter inzage.

Standplaatsvergunning
De volgende standplaatsvergunning is verleend door college en
burgemeester aan:
Standplaats verkoop van groenten en fruit, van 1 februari 2019
t/m 3 december 2019 en op 31
december 2019 wekelijks op dinsdag van 07.00 tot 17.00 uur en
van 1 januari 2020 t/m 1 december 2020 en op 29 december 2020
wekelijks op dinsdag van 07.00 tot
17.00 uur
Locatie: Middenmolenplein
De vergunning is verleend op 31
januari 2019.
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,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:
Go!uda Sport, hardloopwedstrijd
op 25 mei 2019 van 09.30 tot 11.15
uur
Locatie: Start en finish Goudse
Manege, Goudse Houtsingel 101
te Gouda
De vergunning is verleend op 8 februari 2019.
Fresh Events, braderie op 7 april
2019 van 11.00 tot 17.00 uur
Locatie: Markt
De vergunning is verleend op 4 februari 2019.
U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).
Burgemeester,
M. Salet

Credit: VVV Gouda
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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.

