burgemeester en wethouders
maken het volgende bekend

bouwvergunningen

verkeersbesluit

Gouda. Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak

doorgaand verkeer gouda-reeuwijkbodegraven/A12 ernstig gehinderd

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben het volgende ver-

Van maandag 15 augustus t/m maandag 26 september

verleend voor: Hammarskjöldhof 2, vernieuwen schutting

keersbesluit genomen: Koepoort, aanwijzing gereserveer-

2005 wordt de Raadhuisweg in Reeuwijk-Brug tussen

(08-08-05). Nijverheidsstraat 14a, intern vernieuwen en

de gehandicaptenparkeerplaats

’s-Gravenbroekseweg en Koeienbrug volledig ver-

veranderen sportschool (08-08-05). Fluwelensingel 37,

Dit verkeersbesluit is aangekondigd op het publicatiebord

Donderdag 18 augustus, van 10.00 tot 12.00 uur,

nieuwd. Als gevolg hiervan is er maar één rijstrook

veranderen kantoor tot woning (08-08-05). Blauw-

aan het stadhuis te Gouda. Voor nadere informatie over

Burgemeester en wethouders zijn als uitvloeisel van

Antwerpseweg 5. Advies Ruimtelijke Kwaliteit.

beschikbaar in de richting van Gouda. Autoverkeer van

straat 17, vernieuwen kozijnen eerste verdieping

dit verkeersbesluit kunt u op dinsdag of donderdag bellen

bezwaren tegen de verleende bouwvergunning voorne-

Gouda naar Bodegraven en de A12 is daardoor niet

(08-08-05). Crabethstraat 3f, plaatsen dakkapel

met telefoonnummer 0182-588288.

mens met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op

mogelijk. Bedrijventerrein Zoutman blijft voor auto’s en

(08-08-05). Vrouwesteeg 37, veranderen pakhuis met

Tegen dit verkeersbesluit kan binnen zes weken na deze

de ruimtelijke ordening vrijstelling van het bestemmings-

vrachtwagens wel bereikbaar. Borden zullen de afslui-

bovenwoning tot één woning (09-08-05). Burgvlietkade 18

publicatie schriftelijk bezwaar worden ingediend. Dit

plan te verlenen voor het vergroten van de woningen

ting aangeven, met suggesties voor alternatieve routes:

en 33, maken kelderbakken (09-08-05). Burgvlietkade 84,

geschiedt krachtens de Algemene wet bestuursrecht bij

Steijnkade 33 en 34 door middel van dakopbouwen.

funderingsherstel (09-08-05). Zeugstraat 40b en 42,

het college van burgemeester en wethouders, ter attentie

Het bouwplan ligt van 18 augustus tot en met 14 septem-

Bodegraven op de Goudseweg tussen de afrit van

maken doorbraak tussen de twee panden (10-08-05).

van afdeling Recht en Veiligheid, postbus 1086, 2800 BB

ber 2005 ter inzage bij de sector Stadswerken, Antwerpse-

Visscherstraat-Jan Philipsweg-Woudstraat), tot en met 9

de N11 en oprit nr.12 naar de A12: Gouda niet via

Korte Groenendaal 17, vernieuwen onderpui voorgevel,

te Gouda. Het indienen van een bezwaarschrift schort de

weg 5 te Gouda. Op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en

september in fases afgesloten voor al het doorgaand ver-

Reeuwijk-Brug maar via de A12 en afrit nr.11,

verplaatsen schoorsteenpijp en verplaatsen hemelwateraf-

werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet

op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

keer. Dunantsingel, op 20 augustus tussen 17.00 en

Goudse Poort;

voer (10-08-05). Turfmarkt 78, plaatsen twee dakvensters

tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen zijn schriftelijke

(11-08-05).

omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt

zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, ter attentie van de afdeling Planuitwerking,
postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

vergaderingen

werk in uitvoering
Bentpoldererf (Wilhelmina van Pruisenlaan-Bentpolderpad), op 20 augustus tussen 14.00 en 24.00 uur afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Bosweg (Roemer

22.00 uur afgesloten voor al het doorgaand verkeer.

- op de A12 in de rijrichting Utrecht-Gouda en in

- in Gouda bij kruispunt Breevaartbrug en langs de

Korte Noodgodsstraat, op 22 augustus tussen 12.00 en

Burgemeester van Reenensingel: Bodegraven/

gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn

16.00 uur afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Lage

Utrecht/Den Haag niet via Reeuwijk-Brug maar via

van uw handtekening. Desgewenst kunt u de voorzienin-

Gouwe (Turfmarkt-Nieuwehaven), op 19 augustus tussen

de op-/afrit nr.11, Goudse Poort en de A12;

12.00 en 16.00 uur en van 22 tot en met 24 augustus tus-

eerste fase gefaseerde
bouwvergunning

- in Reeuwijk-Dorp: A12/Bodegraven niet via Nieuw-

20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van

verkeer. Nobelstraat (Regulierenhof-Drapiersteeg), op

vergunning eerste fase verleend voor: Heemraadslag 1,

een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie

18 augustus tussen 7.30 en 12.00 uur afgesloten voor het

vergroten school (10-08-05).

van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe.

doorgaand verkeer. Noodgodsbrug (Oost- en West-

dorperweg maar via Kerkweg/Oud Reeuwijkseweg.

showroom en winkel voor woninginrichting door Carpet-

Buurt (Lange Noodgodsstraat-Molenerf), tot en met
19 augustus tussen 7.00 en 16.00 uur afgesloten voor het

sloopvergunning op grond
artikel 37 monumentenwet

doorgaand verkeer. Paganinistraat, op 20 augustus tussen 17.00 en 1.00 uur afgesloten voor al het doorgaand
verkeer. Peperstraat (Korte Noodgodstraat-Hoge Gouwe),
op 22 augustus tussen 8.30 en 16.30 uur afgesloten voor

Tegen het bouwplan en de voorgenomen gebruiksvrijstelling kunnen van 18 tot en met 31 augustus 2005 schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij het gemeentebestuur, ter attentie van afdeling Bouw- en Woningtoezicht, postbus 1086, 2800 BB Gouda. De bijbehorende

naarstraat, op 20 augustus tussen 17.00 en 22.00 uur

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toe-

afgesloten voor het doorgaand verkeer. Waterpeper, op

passing van een vrijstelling vergunning te verlenen voor:

19 augustus tussen 17.00 en 23.00 uur afgesloten voor

Struisgras 14, vergroten hal. Struisgras 16, vergroten

het doorgaand verkeer.

hal. Cort van der Lindenstraat 5, maken dakopbouw.

Zie voor uitgebreide informatie www.gouda.nl, onder

Kamgras 9, maken opbouw op garage. Hoveniers-

officiële bekendmakingen.

kade 17, veranderen schuur. *Edisonstraat 13, plaatsen
stalen hekwerk.

i

mobiele
puinbreekinstallatie

Tevens is er monumentenvergunning aangevraagd voor:
Dubbele Buurt 10, veranderen twee dakkapellen.

Op de locatie Ronsseweg/Bleulandweg (Ronsseveld-

De stukken liggen van 18 tot en met 31 augustus 2005

locatie) wordt een mobiele puinbreekinstallatie opgesteld.

(*dit plan tot en met 14 september 2005) ter inzage bij de

Deze installatie zal gedurende de periode van circa

sector Stadswerken, Antwerpseweg 5. Op maandag tus-

18 augustus tot en met 28 augustus 2005 in bedrijf zijn. De

sen 13.00 en 17.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag

installatie is bedoeld om vrijkomend betonpuin te verwer-

tussen 9.00 en 17.00 uur. Gedurende de genoemde ter-

ken. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw-

mijn kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij

en Woningtoezicht, telefonisch bereikbaar onder nummer

de gemeente Gouda, afdeling Bouw- en Woningtoezicht,

0182-588271, bij voorkeur tussen 8.30 en 10.00 uur.

postbus 1086, 2800 BB Gouda, onder vermelding ‘zienswijze’.

vrijstelling
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een vrijstelling te verlenen voor het pand en perceel Hanzeweg 6
ten behoeve van de vestiging en exploitatie van een

gevraagde
bouwvergunningen

Vossenburchkade, plaatsen twee tijdelijke bouwborden.

telefoon (0182) 588 211

Jan van Riebeecklaan 101, bouwen zeven appartemen-

e-mail gemeente@gouda.nl
(niet voor officiële post)

gemeente
gouda

website www.gouda.nl

ten en twaalf zorgwoningen (tweede fase van gefaseerde
bouwaanvraag). Zaagmolenkade 40, maken dakopbouw.
Industriestraat en Nieuwe Gouwe O.Z., plaatsen twee
tijdelijke bouwborden.
Tegen aangevraagde vergunningen kan geen bezwaar

17 augustus 2005

worden ingediend.

aanleg, instandhouding en opruiming van openbare
De verordening treedt in werking daags na bekendmaking.

houten loods (10-08-05).

melding: Bleulandweg 10, Groene Hart Ziekenhuis,

De verordening is kosteloos in te zien via internet op

inzake het veranderen van de gebezigde werkwijze

Gouda.nl en bij de sector Stadswerken, Antwerpseweg 5,

binnen de inrichting.

op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op dinsdag tot en

De volgende veranderingen van de inrichting zijn gemeld:

met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

reclamevergunning
Burgemeester en wethouders hebben reclamevergunning

• Wijziging 1. Ten noorden van het ziekenhuis zal ‘bouw-

verleend voor: Noothoven van Goorstraat 11e, aanbren-

deel F’ worden gebouwd, dit gebouw zal gebruikt worden

Burgemeester en wethouders van Gouda,

gen neon geveltekst (10-08-05).

als huisvesting van reeds bestaande polikliniekafdelingen

de burgemeester, W.M. Cornelis

en de afdeling ICT tijdens verbouwing van deze afdelin-

de secretaris, drs. A.W.M. de Bever

Tegen de verleende vergunningen kan binnen zes weken

gen. • Wijziging 2. Aan de zuidzijde van het ziekenhuis

na de datum van verzending van de vergunning (zie

zal voor de hoofdingang van het bestaande gebouw een

datum achter de vergunning) een gemotiveerd bezwaar-

nieuwe ingang worden gecreëerd door middel van het

schrift worden ingediend.

plaatsen van ‘bouwdeel L’, ‘de Lampion’ genoemd. Hier-

Dit geschiedt krachtens de Algemene wet bestuursrecht

aan ligt een aantal organisatorische eisen ten grondslag.

bij het college van burgemeester en wethouders (graag

Milieuhygiënisch van belang is de verplaatsing van de

vermelden ter attentie van afdeling Recht en Veiligheid),

ingang ten behoeve van de spoedeisende hulp voor

postbus 1086, 2800 BB Gouda. Aangezien de indiening

ambulances van de oostzijde van het gebouw naar de

van een bezwaarschrift de bouwvergunning niet schorst

Lampion. Hier wordt gebruikgemaakt van een afgesloten

kan men desgewenst de president van de sector bestuurs-

ambulancesluis om de geluidsbelasting naar de omgeving

recht van de arrondissementsrechtbank, postbus 20302,

te minimaliseren. Er is geen sprake van een toename van

2500 EH Den Haag, verzoeken een voorlopige voorzie-

de capaciteit van de spoedeisende hulp i.c. ambulancebe-

ning te treffen indien onverwijlde spoed en de belangen

wegingen van en naar het ziekenhuis. Er wordt niet afge-

stadskantoor

dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk ver-

weken van de huidige vergunning, behalve in de verplaat-

Agnietenstraat 24
telefoon (0182) 588 211
Voor bestuur en beleid.

zoek is griffierecht verschuldigd.

sing van de locatie. • Wijziging 3. De afdeling hemodialy-

De besluiten kunnen worden ingezien op maandag tussen

se wordt vergroot van 10 naar 16 stoelen en tijdelijk

13.00 en 17.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag tus-

gehuisvest in bouwdeel F.

sen 9.00 en 17.00 uur bij de afdeling Bouw- en Woning-

De activiteiten en voorzieningen wijzigen niet. Tegen dit

toezicht, Antwerpseweg 5, telefonisch bereikbaar onder

besluit kan tot en met donderdag 29 september 2005

nummer 0182-588271. De bouwinspecteurs hebben tele-

schriftelijk bezwaar worden ingediend. Dit geschiedt krach-

fonisch spreekuur op werkdagen van 8.30 tot 10.00 uur.

tens de Algemene wet bestuursrecht bij het college van bur-

i

publicatie bouwplannen
tijdens vakantieperiode

bouwen derde bouwlaag. Noothoven van Goorstraat en
gemeente Gouda

Deze verordening regelt werkzaamheden in verband met

Burgemeester en wethouders accepteerden de volgende

Burgemeester en wethouders ontvingen de volgende aanen 45, vergroten bergingen. Wethouder Venteweg 216,

Verordening kabels en leidingen 2005 is vastgesteld.

verleend voor: Hoge Gouwe 189/Potterspoort, slopen

gemeester en wethouders, ter attentie van de Milieudienst
vragen voor een bouwvergunning: Componistenlaan 43

postbus 1086, 2800 BB GOUDA

melding verandering
van de inrichting

kabels en leidingen in gemeentegrond.

het doorgaand verkeer. Piersonweg (van Strijenstraat-

bouwplanprocedures

Burgemeester en wethouders maken bekend dat door de

Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning

sector Stadswerken, Antwerpseweg 5.

24.00 uur afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Wage-

verordening kabels en
leidingen 2005

(artikel 8.19 Wet milieubeheer)

stukken liggen gedurende deze periode ter inzage bij de

van Beveningenlaan), op 27 augustus tussen 15.00 en

i

gemeenteraad in zijn vergadering van 23 mei 2005 de

right B.V.

haven), op 26 augustus tussen 19.00 en 24.00 uur afgesloten voor het doorgaand verkeer. Oosthaven-Dubbele

vrijstelling
(reparatiebesluit)

genrechter van de arrondissementsrechtbank, postbus

Burgemeester en wethouders hebben gefaseerde bouw-

sen 7.00 en 16.00 uur afgesloten voor al het doorgaand

worden gemaakt, telefoon 0182-545700.

De Woningwet verplicht de gemeente tot het wekelijks
publiceren van de ingekomen bouwplannen, de verleende
vergunningen. Ook stelt de Woningwet (fatale) termijnen
aan procedures, waardoor de gemeente genoodzaakt is
om bepaalde plannen ter visie te leggen, ongeacht de
vakantieperiode.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Midden-Holland, postbus 45, 2800 AA Gouda. Tegelijkertijd
kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan
bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State,postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in
tweevoud). Voor dit laatste is griffierecht verschuldigd.
Alleen zij die tijdig bezwaar indienen tegen het besluit kunnen, wanneer daar sprake van is, later beroep instellen
tegen het besluit op bezwaar. Vanaf donderdag 18 augustus 2005 liggen de melding en het besluit gedurende zes
weken - tijdens kantooruren - ter inzage in het kantoor van
de Milieudienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te

belangrijke telefoonnummers
stadswinkel buytenerf
Klein Amerika 20
telefoon (0182) 588 222
ma 10.00 tot 17.00 uur, di en wo 09.00 tot 17.00 uur,
do 09.00 tot 20.00 uur en vr 09.00 tot 13.00 uur
Voor paspoort, rijbewijs, uittreksel gemeentelijke basisadministratie, parkeervergunning, belastingen, huursubsidie, gehandicaptenvoorzieningen en bureau
Nieuwkomers. Ook hier gevestigd: Centrum voor Werk
en Inkomen, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en dienst Arbeid en Inkomen.

stadswerken
Antwerpseweg 5
telefoon (0182) 588 776
Voor informatie over ruimtelijke plannen, bouwvergunningen en kadastrale gegevens.

meldpunt openbaar gebied (0182) 588 333
e-mail meldpunt@gouda.nl
ma t/m vrij 09.00 tot 17.00 uur
Voor het melden van gebreken aan de openbare
ruimte.

gemeenteraad
telefoon Griffie (0182) 589 197 of 588 539

wijkteams
Bewoners werken samen aan een betere buurt. De
meeste teams worden ondersteund door een
consulent van de Stichting Welzijn Gouda.
Achterwillens
Bloemendaal
Kadebuurt
Kort Haarlem
Gouda Noord
Plaswijck

528888
571503
514279
515082
521800
571503

Binnenstad (geen nr. beschikbaar)
Goverwelle
548932
Korte Akkeren 06-51554201
Nieuwe Park
528888
Gouda Oost
671873
Raambuurt
526925

