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Verkeersoverlast Geeft u een ander kind
door opknapbeurt een aanvullend ‘thuis’?
Spoortunnel
Het CJG/Sociaal Team Jeugd
is op zoek naar vrĳwilligers die
steunouder willen worden. Als
steunouder biedt u een kind
een aanvullend ‘thuis’. Zo geeft
u de ouder(s) een steuntje in de
rug zodat zĳ zelf voor hun kind
kunnen blĳven zorgen.

Steunouders zijn voor het kind
een soort tante, oom, oma of opa
voor één of meer dagdelen per
week. Het gaat om kinderen tot
13 jaar uit kwetsbare gezinnen,
die zelf geen netwerk hebben
waarop zij beroep kunnen doen.
De Spoortunnel tussen het Kleiwegplein en het Burgemeester
Jamesplein gaat in de zomermaanden dicht vanwege een grote opknapbeurt. Voor auto’s is de tunnel volledig afgesloten van maandag 27 juli t/m vrĳdag 14 augustus in beide richtingen.
Er is een omleiding via het Hamstergat. Dit is noodzakelijk om de
werkzaamheden zo snel mogelijk
uit te kunnen voeren. Fietsers kunnen al niet meer door de Spoortunnel en moeten gebruik maken van
de fietstunnel bij de Van Henegouwenstraat. Voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden blijven
passeren.
Werkzaamheden
De Spoortunnel is dringend toe
aan een grote opknapbeurt. Naast
noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden wordt de
tunnel ook opgefrist en lichter gemaakt. De afsluitingen staan gepland voor de zomermaanden, zo-

dat de overlast beperkt is door de
vakanties.
Samen met een werkgroep met
vertegenwoordigers uit de stad zijn
allerlei opties onderzocht. Er is onder andere gekozen voor nieuwe
bestrating, nieuwe verlichting en
het vervangen van de leuningen.
Daarnaast worden de markante
gele stenen van de zijwanden gerepareerd en delen vervangen. Zo
houdt de tunnel haar historische
uitstraling, maar wordt deze wel
aan de eisen van nu aangepast.
Voor meer informatie en tekeningen kijkt u op www.gouda.nl/
spoortunnel.

Passende herhuisvesting
woonwagens EMT
Aan de illegale en gedoogde woonsituaties op de woonwagenlocatie Eerste Moordrechtse Tiendeweg (EMT) is begin juli een
einde gekomen. Voor de twee gedoogsituaties en de zes illegale
situaties zĳn definitieve oplossingen gevonden.
Vorige week zijn de laatste wagens verplaatst naar legale
standplaatsen binnen of buiten
de EMT locatie. Hiermee is een
afrondende stap gezet in het normalisatieproces, dat eind 2012 in
gang is gezet.
Wat vooraf ging
Op 12 december 2012 is met een
raadsbesluit de lijn van het Goudse woonwagenbeleid uitgezet:
normalisatie en legalisatie. Het
uiteindelijke doel daarbij is dat er
in Gouda woonwagenlocaties zijn
waar iedereen welkom is, waar
geen illegale situaties zijn en waar
in vergelijking met andere woonvormen geen andere aanpak of
benaderingswijze noodzakelijk is.
Gedoogd en illegaal
De gemeente is gestart met het
normalisatieproces op de woon-

wagenlocatie EMT. Daar was een
groot aantal situaties ontstaan,
die niet aan de regelgeving en uitgangspunten voldeden. Deze situaties bestonden vaak al meerdere jaren.
Naast de aanpak van kleinere illegale punten, zoals bijvoorbeeld
het parkeren van aanhangers in
het openbaar groen en het aanleggen van een tuin op openbare grond, zijn er acht woonsituaties aangepakt. Bij twee daarvan
was sprake van een gedoogsituatie en de overige zes stonden illegaal op de EMT.
Het college is verheugd dat in
goed overleg met betrokkenen
het uiteindelijk is het gelukt om
tot oplossingen te komen die
voor alle betrokken bewoners acceptabel waren.

Zoals bijvoorbeeld voor Nadine. Zij
is 3 jaar. Haar moeder zorgt alleen
voor haar. De zorg voor Nadine is
haar soms te veel. Zij heeft psychische problemen en tijd voor zichzelf nodig. Haar familie woont ver

Er is afgesproken dat nieuwe
huurwoningen in Gouda te vinden zijn via een advertentie in
een huis-aan-huisblad of op diverse websites. De woningcorporaties bieden hun woningen
aan op www.woningnetregiomiddenholland.nl.
Woningen

van particuliere verhuurders zijn
te vinden op websites zoals www.
funda.nl of www.pararius.nl.
Urgentie
Sommige woningzoekenden kunnen een urgentie krijgen. Nieuw is
dat woningzoekenden, die man-

Bijeenkomst
ondernemers
op 13 oktober
De gemeente Gouda en Gouda Onderneemt! organiseren op
13 oktober een bĳeenkomst
voor alle ondernemers in Gouda.
Noteer deze datum vast in uw
agenda.
Aan de orde komen vragen als: De
economie trekt aan, hoe kunnen ondernemers en de stad hiervan profiteren? En hoe komt u aan goed gekwalificeerd technisch personeel,
nu en in de toekomst? Nadere informatie en het programma volgen in
september.

weg. Het zou heel fijn zijn als Nadine met een zekere regelmaat bij een
steunouder kan zijn.
Interesse?
Wilt u ook steunouder worden?
Neem dan voor vragen of meer informatie contact op met het CJG/

Sociaal Team Jeugd via tel. (088)
254 23 84 of info@cjggouda.nl.
Of kijk voor meer informatie op
www.cjggouda.nl.
Steunouder is een initiatief van
Stichting Steunouder Nederland,
www.steunouder.nl

www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook

Winnaars fotowedstrijd gemeentegids
De makers van de drie beste foto’s voor de gemeentegids ontvingen dinsdag 7 juli een kadobon en hun eigen uitvergrote
foto uit handen van burgemeester Schoenmaker. Daarnaast
krĳgen de foto’s een mooie plek
in de nieuwe gemeentegids.

voor haar foto van het Kaaswinkeltje aan de Lange Tiendeweg.
“Deze foto straalt Gouds ambacht
uit. Hij is extra bijzonder doordat
hij door de ruit heen gemaakt is
en vanwege de bijzondere speling
met licht en donker.”

Honderd inzendingen
Aan de wedstrijd deden meer dan
honderd Gouwenaars mee. Een
tiental foto’s is zo mooi, dat we
deze ook gebruiken voor de gemeentegids. De gids verschijnt na
de zomervakantie.

Geen raadsmeerderheid voor
gezamenlijke huisvesting PWA

van gebedsoproepen. Ondanks
deze en andere aanpassingen is
nu gebleken dat de plannen op
onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad kunnen rekenen.

T. van de Laar. Hij maakte met een
fisheye (bolle) lens een bijzondere
foto van de Visbanken. “Een zeer
herkenbaar stukje Gouda, op originele wijze in beeld gebracht.”
Mevr. A. Sterk kreeg de derde prijs

In het Huis van de Stad namen
de drie prijswinnaars, vergezeld
van familieleden, hun prijs in ontvangst. Burgemeester Schoenmaker complimenteerde de winnaars
met hun uitmuntende foto’s en bijzondere kijk op Gouda.
Top 3
Dhr. M. Lasschuyt ontving de
eerste prijs voor zijn foto van de
naambordjes met bezienswaardigheden van Gouda. “Een uitgelezen
foto voor de omslag van een gemeentegids, waarmee we mensen
wegwijs maken in Gouda!”
De tweede prijs was voor de heer

De plannen voor de gezamenlĳke huisvesting ‘Samen onder 1 dak’
van De Ark (school voor speciaal onderwĳs), El Wahda (islamitisch
centrum) en Gemiva (kinderdagcentrum) in de voormalige Prins
Willem-Alexander kazerne, kunnen op onvoldoende steun van de
Goudse raad rekenen, zo bleek tĳdens de raadsvergadering op
woendag 8 juli.
In december sloten de drie initiatiefnemers een intentieovereenkomst om de gezamenlijke
huisvesting te onderzoeken als oplossing voor de lange zoektocht
van elk van hen naar goede en geschikte huisvesting. De afgelopen
maanden zijn de plannen verder

uitgewerkt, waarbij overeenstemming is bereikt over de verdeling
van de ruimten, nieuwbouw op het
complex alsmede over de financiering.
Uit verkennend onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling mo-

gelijk is binnen het bestaande
bestemmingsplan (functie ‘maatschappelijk’) en ook qua parkeren
en verkeer is het plan inpasbaar.
900 bezoekers
Om tegemoet te komen aan de
weerstand en zorgen van omwonenden, heeft het islamitisch centrum onder andere aangeboden
om de moskee te verkleinen tot
900 bezoekers, medegebruik van
het parkeerterrein en ruimten in het
complex voor buurtbewoners mogelijk te maken en af te willen zien

Nieuwe regels aanbieden en toewijzen huurwoningen
In Gouda is sinds 1 juli de nieuwe Huisvestingsverordening van
kracht. Hierin zĳn regels opgenomen voor het aanbieden en toewĳzen van huurwoningen met een huur tot de huurtoeslaggrens
van 710,68 euro. Het gaat om woningen van woningcorporaties en
particuliere verhuurders met vier of meer woningen.
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telzorg verlenen of ontvangen,
een urgentie kunnen krijgen. De
gemeente beoordeelt de noodzaak van urgentie in verband met
mantelzorg en wint zo nodig hiervoor advies in bij interne of externe deskundigen. Ook nieuw is dat
alleen huishoudens met een belastbaar huishoudinkomen van
maximum 44.000 euro per jaar in
aanmerking komen voor urgentie.
Voorrang
Voor de toewijzing van woningen

met een huurprijs tot 618,24 euro
moeten verhuurders voorrang geven aan woningzoekenden met
een huishoudinkomen dat recht
geeft op huurtoeslag. In 2015 zijn
dit huishoudens met een inkomen
tot 21.950 euro bij alleenstaanden
of tot 29.800 euro voor meerpersoonshuishoudens.
Rangorderegels
Verder zijn er nog steeds de rangorderegels bewoningsduur- en
leeftijdsscore. Deze gelden alleen

voor woningen van woningcorporaties. Daarnaast mogen zij
woningen blijven toewijzen via
loting. Dit kan nu voor maximaal
25% van alle aangeboden woningen.
Kijk voor de volledige regeling
op www.overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving. Ook kunt
u de regeling (digitaal) inzien in
het Huis van de Stad.

Afzien van aankoop
De gemeente zal nu aan het Rijksvastgoedbedrijf laten weten af
te zien van aankoop van de kazerne. Door afwijzing van het gemeenschappelijke plan is iedere
initiatiefnemer nu primair zelf aan
zet, waarbij geldt dat de gemeente voor De Ark een wettelijke verplichting voor adequate huisvesting heeft.
Meer informatie vindt u op www.
gouda.nl/verkenningpwa.
Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda
gemeente@gouda.nl
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/contact of bel met
het Klant Contact Centrum via
tel. 14 0182.
Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

Gemeente Gouda
Bekendmakingen 15 juli 2015

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
De gemeenteraad is met zomerreces. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op 9 september.

en brug (03-07-2015);
Wethouder Venteweg 72, het
kappen van een wilg op gemeentegrond (03-07-2015).
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
Goejanverwelledĳk 20 c, het uitbreiden van de woning (08-072015);
Ridder van Catsweg 244 en
244a, het plaatsen van een balkonhek op het dakterras van nr.
244 en 244a (08-07-2015);
Spoorstraat 8, het verbouwen
van het pand (06-07-2015).

Opneming
gegevens vertrek

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Burgemeester Martenssingel,
intrekking gehandicaptenparkeerplaats algemeen;
Tweede Heesterhof, intrekking
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Ĳssellaan, intrekking gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 15 juli 2015 tot en
met 25 augustus 2015. Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Zoutmansweg en Edisonstraat Reeuwĳk
Afgesloten voor alle verkeer tot
eind juli.
Goverwelle
Willensplein
Afgesloten t/m 17 juli 16.00 uur.
Korte Akkeren
Emmastraat en de G. Leeustraat
Afgesloten t/m 17 juli op de splitsing met de Gerard Leeustraat.
Noord
Thorbeckelaan
Afgesloten tussen de Bodegraafsestraatweg en het van Hogendorpplein t/m 25 september.

Oost
Sportlaan
Afgesloten t/m 4 september tussen de Bernadottelaan en de Rutgersstraat.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Eerste Hieronymus van Alphenstraat 25, het plaatsen van een
dakkapel (03-07-2015);
Nieuwehaven 191, het verbouwen van het pand (29-06-2015);
Prins Hendrikstraat 63, aanvraag
plaatsen reclame op raam (02-072015);
Spoorstraat 15, het verbouwen
van een winkel met woning tot 3
appartementen (30-06-2015);
Waterruit 24, het plaatsen van
een dakkapel (07-07-2015);
Zeugstraat 11, het verbouwen
van de woning (16-06-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Broekweg 3, het bouwen van een
woning (08-07-2015);
Burgemeester Martenssingel 5,
het plaatsen van een dakkapel (zijen achterkant) (02-07-2015);
Onder de Boompjes 105, het
kappen van een boom (01-072015);
Spoorstraat 23, 35, 37a, het verbouwen van winkels tot appartementen (06-07-2015);
Tuinstraat 10, het verbouwen van
een monumentaal pand (03-072015);
Turfmarkt 50, het verbouwen van
het pand (03-07-2015);
Wethouder Venteweg 72, het
bouwen van een woning, tuinhuis

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 per 1 juli
2013 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.
Ontvangen omgevingsvergunningen
Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar indienen.
Aangevraagde vergunningen en ontheffingen: hoe kunt u reageren?
Tegen aangevraagde vergunningen kunt u geen bezwaarschrift indie-

Ambtshalve 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 persoonlijst.
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op het adres staan
ingeschreven.
Chahi, A. / Geboren: 28-12-1993 /
IJssellaan 2a / Datum vertrek: 2406-2015;
Benjaâfar, M. / Geboren: 15-121989 / Driewegplein 44 / Datum
vertrek: 24-06-2015;
van Wilgen, J.A. / Geboren: 2710-1981 / geheim adres / Datum
vertrek: 24-06-2015;
Galka, A.M. / Geboren: 25-041974 / Statensingel 15 / Datum
vertrek: 24-06-2015;
Kooistra, P. / Geboren: 17-011994 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 24-06-2015;
Reĳerse, A. / Geboren: 15-021989 / Korte Tiendeweg 21a / Datum vertrek: 24-06-2015;
Slamy, A. / Geboren: 12-02-1987
/ IJssellaan 2a / Datum vertrek:
24-06-2015;
Pherai, M. / Geboren: 31-01-1987
/ Herenstraat 46 / Datum vertrek:
24-06-2015;
van Dolder, J / Geboren: 22-041984 / Eendrachtsweg 145 / Datum vertrek: 24-06-2015.
Heeft u bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit
besluit, kunt u een bezwaarschrift
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gou-

da (zie Toelichting).

Voorbereiden
bestemmingsplannen
Ex artikel 1.3.1
Besluit ruimtelĳke ordening
De volgende ruimtelijke plannen
worden voorbereid:
- Bestemmingsplan
Harderwĳkweg;
- Bestemmingsplan
Veegplan 2015;
- Bestemmingsplan
Gedenklaan;
- Bestemmingsplan
Bernadottelaan-Oostvogel;
- Bestemmingsplan
Westergouwe fase 2;
- Bestemmingsplan
Roerdompstraat 1.
Op dit moment liggen er nog geen
stukken ter inzage en is er nog
geen gelegenheid tot het indienen
van zienswijzen. Eerst zullen onafhankelijke instanties in de gelegenheid worden gesteld advies uit
te brengen.
Wanneer van de bovenstaande plannen een ontwerpbestemmingsplan gereed is, zal dit ter inzage worden gelegd. U wordt dan
in de gelegenheid gesteld hierop
te reageren.

Bestemmingsplan
Bosboom Toussaintkade 35
De gemeenteraad van Gouda
heeft op 8 juli 2015 het bestemmingsplan Bosboom Toussaintkade 35 ongewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan Bosboom
Toussaintkade schept de planologische basis voor de bouw van
11 eengezinswoningen. Het bestemmingsplangebied wordt begrensd door de Aernout Drostkade, de Bosboom Toussaintkade,
de bestaande groen/speelvoorziening en de R.C Bakhuizen van den
Brinkstraat.
Het bestemmingsplan met kenmerk
NL.IMRO.0513.0711BP
tous35-DF01 ligt met ingang van
16 juli t/m 26 augustus 2015 op de
volgende wijzen ter inzage:
- digitaal via de website http://
www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0513.0711BPtous35-DF01
- Digitaal via de website www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen, onder
‘ter inzage liggende plannen’;
- op papier tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
Tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan kan met
ingang van 17 juli tot en met 27
augustus 2015 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den
Haag.
De mogelijkheid om beroep in te

nen. Wel kunt u schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (zienswĳze)
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 in principe binnen twaalf

stellen bestaat voor belanghebbenden:
- die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben
gebracht;
- die bezwaar hebben tegen de
aangebrachte wijzigingen;
- aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp
bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt.
Het instellen van beroep heeft
geen schorsende werking voor het
bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk
een verzoek om een voorlopige
voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
hetzelfde adres.
Het vaststellingsbesluit treedt een
dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment
nog niet beslist over een verzoek
tot een voorlopige voorziening,
dan treedt het besluit niet eerder
in werking dan op het verzoek om
voorlopige voorziening is beslist.

Anterieure exploitatieovereenkomst
‘Harderwijkweg’
Burgemeester en wethouders maken bekend, ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 6.24 lid 3
Wet ruimtelijke ordening (Wro),
dat de gemeente Gouda op 7 juli
2015 met Den Hollander Beheer
B.V. een anterieure overeenkomst
heeft gesloten ten behoeve van de
exploitatie van de percelen kadastraal bekend als gemeente Gouda, sectie M nummer 3220, plaatselijk bekend Harderwĳkweg 1 te
Gouda.
De overeenkomst heeft betrekking
op de sloop van een kantoorgebouw en realisatie van een tweetal
(fastfood)restaurants. Met het sluiten van deze overeenkomst is het
kostenverhaal voor het plan verzekerd, waardoor er conform artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan
vastgesteld hoeft te worden.
Ter voldoening aan artikel 6.2.12
Bro ligt er met ingang van 15 juli
2015 gedurende zes weken een
zakelijke beschrijving van de overeenkomst voor eenieder ter inzage. De zakelijke beschrijving van
de overeenkomst kan gedurende
openingstijden in worden gezien in
het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. Tegen de gesloten overeenkomst en
de zakelijke beschrijving van den
inhoud van deze overeenkomst
kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.
Mocht u naar aanleiding van deze
publicatie nog vragen hebben,
dan kunt contact opnemen met de
heer C. Hagen via tel. (0182) 58 82
49 of mail: cor.hagen@gouda.nl.
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Wet Milieubeheer
Meldingen op grond van artikel
8.40
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.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende meldingen
ontvangen:
VOF het Wapen van Gouda, Hovenierskade 1, 2805 PK Gouda.
(veranderen);
De Goudse Waarden, Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda. (veranderen);
Airmazing, Korte Groenendaal 17,
2801 JP Gouda. (veranderen);
Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z.
3, 2801 SB Gouda. (veranderen);
Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5, 2800 AA
Gouda. (veranderen);
De Lichtfabriek Gouda, Hoge
Gouwe 189, 2801 LE Gouda. (oprichten);
Endenburg B.V., Industriestraat
9, 2800 AC Gouda. (veranderen).
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Deze
bekendmaking staat ook op de
website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.

Vergunning APV
- Op 21 mei 2015 is van rechtswege een vergunning verleend
voor het plaatsen van een Street
Showroom (Citybox) op 4 opeenvolgende dagen in juli, september, november en december
op verschillende plaatsen in Gouda. De vergunning is op basis van
artikel 2:5 juncto artikel 1:9 van
de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 verleend.
- Op 4 juni 2015 is van rechtswege
een vergunning verleend voor het
plaatsen van een winkelbord aan
de Lange Tiendeweg 71 in Gouda. De vergunning is op basis van
artikel 2:5 juncto artikel 1:9 van
de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 verleend.
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 en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker

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.

