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Nieuws
24 Mei 2017

Flinke opknapbeurt voor de Kattensingel

Open dag Huis van
de Stad op 10 juni

De kademuur van de Kattensingel is verzakt en in slechte staat.

Wilt u genieten van het uitzicht vanaf de tiende verdieping van het
Huis van de Stad? Of benieuwd hoe de raadszaal eruit ziet? Kom
dan op zaterdag 10 juni tussen 10.00 en 14.00 uur langs tĳdens de
Open dag vanwege het 5-jarig bestaan!

In overleg met bewoners is een mooi ontwerp gemaakt. De weg
krĳgt een 30 km-inrichting en langs de nieuwe kade komt ook een
voetpad met hergebruikte stenen.
De aannemer is gestart met de
werkzaamheden en de oplevering is gepland voor het eerste
kwartaal van 2018. De volledige planning staat op de website
www.gouda.nl/kattensingel.
Afsluiting 26 – 29 mei
Op twee weekendafsluitingen
na, blijft de doorgang voor verkeer in beide richtingen mogelijk tijdens de werkzaamheden.
Dit kan doordat de kade in fa-

ses wordt vernieuwd vanaf het
water.
De eerste noodzakelijke weekendafsluiting is van vrijdagavond 26 mei 19.00 uur tot
maandagochtend 6.00 uur. De
Kattensingel krijgt dan nieuw
asfalt op de rijbaan. De huidige betonplaten verdwijnen dus
snel. Door middel van borden
en verkeersregelaars wordt het
verkeer geïnformeerd over de
omleidingroutes.

Een impressie van de Kattensingel als de werkzaamheden zijn
afgerond.
Meer informatie
Wilt meer informatie of de ontwerp- en faseringstekening bekijken? Dat kan via de website
www.gouda.nl/kattensingel.

Bijeenkomst over de Holland Outlet Mall
De officiële opening van het Huis van de Stad in 2012.
Buiten op het plein
Op het Burgemeester Jamesplein zijn verschillende activiteiten, waaronder een stroopwafelkraam, het draaiorgel De
Lekkerkerker en u kunt een kijkje nemen in het rijdend pijpenmuseum.
In het Huis van de Stad
Daarnaast is er in het gebouw
op de begane grond een informatiemarkt over gemeentelijke
projecten en kunt u op de eerste

twee verdiepingen rondkijken
bij de afdeling Services en in de
raadszaal, waar u collegeleden
kunt ontmoeten. In het restaurant kunt u terecht voor koffie,
thee en limonade. Het Culturhuis verzorgt live muziek.
Verder is het mogelijk om onder
begeleiding te genieten van het
spectaculaire uitzicht op Gouda
vanaf de tiende verdieping.
U bent van harte welkom!

In contact met het college

Provinciale Staten krĳgen veel reacties over het initiatief van de
gemeente Zoetermeer voor het ontwikkelen van een Holland
Outlet Mall (HOM). Ook uit omliggende gemeenten komen
reacties, waaronder uit Gouda. Daarom organiseren Provinciale
Staten een bĳeenkomst op woensdag 21 juni.
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft begin dit jaar besloten om de verdere ontwikkeling
van een HOM te onderzoeken.
De Mall komt volgens de plannen in het huidige woonhart in
Zoetermeer. Om dit mogelijk te
maken, zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden.
Op dit moment is de gemeente

Zoetermeer bezig met de onderzoeksfase.

College ontmoet
Afgelopen week bracht het college een werkbezoek aan de
Waag in Gouda. Tijdens het bezoek hoorden de burgemeester
en wethouders persoonlijk hoe
belangrijk de Waag is voor het
groeiend aantal bezoekers aan
de stad.

Op dinsdag 30 mei brengt het
college een bezoek aan Promen.

Laat ook uw stem horen
Provinciale Staten willen als
volksvertegenwoordigers graag
luisteren naar de winkeliers,
omwonenden, vastgoedeigenaren, brancheorganisaties en gemeenteraadsleden. Ook al heeft

Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester
en
wethouders
kunt u vinden op de website
www.gouda.nl/college.
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Voorbereidende raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur

Doet u mee?

Tussen de schuifdeuren van de stad
Gooi je haar nu maar los
en stort je in de armen van de stad!
Laat je inspireren en beleven
en zorgeloos zinken
in die lange zondag
van een verloving
met adembenemende kleinkunstenaars
volg op blote voeten
hun verleidelĳke pad

Laat je genieten
tussen de schuifdeuren van de stad
op een zolder, een terras en in het zachte gras
of in een kamer en suite
en weet dan

4 juni: Wethouder Bergman opening festival Huiskamer van
de Stad.

Gemeente Gouda

hier komen zingende springende stadskinderen van
Hanneke Leroux

Bekendmakingen

Op woensdag 31 mei a.s. is er
een voorbereidende raadsbijeenkomst. 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
per mail: griffie@gouda.nl.

Vouw drinkpakken plat en draai
dan het dopje er weer op. Dan
neemt het minder ruimte in.

Sluit heel even je ogen
laat je ontmoeten
ontroeren en ontvoeren
door jongens van de straat naar achter de kerk

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomst in de agenda staan:

Gemeente Gouda,
24 MeiPostbus
2017 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

Aanmelden
Wilt u ook graag uw mening geven over de komst van de HOM
in Zoetermeer? Komt u dan
naar de publieksbijeenkomst op
woensdag 21 juni van 19.00 tot
22.00 uur op het Provinciehuis
in Den Haag. U kunt zich tot 5
juni 2017 aanmelden via de site
pzhevents.nl/hom.

Minder restafval overhouden? Dat kan makkelĳk. Want
drinkpakken en metalen verpakkingen (zoals blikjes) mogen nu ook bĳ het plastic afval.

Omhels met zachte armen
dansende dichters
hartstochtelĳke harpistes
en serieuze cellistes

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 12 juni tussen
17.00 en- 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.

de provincie nog geen formele
rol in het proces, toch wil zij belanghebbenden de mogelijkheid
geven hun inzichten te delen.

Tip: Blik en pak
mogen ook bij het
plastic afval!

Tel. 14 0182

Bevraging accountant en auditcommissie over de jaarrekening
2016
De jaarrekening 2016 is door het
college aan de raad aangeboden.
De controle daarop wordt uitgevoerd door de accountant. De
raad is nu in de gelegenheid de
accountant te bevragen over het
accountantsverslag dat gemaakt
is n.a.v. de jaarrekening. De Auditcommissie is aanwezig voor de
beantwoording van vragen omtrent het door hen gegeven advies op de jaarrekening. Vanzelfsprekend kan naar aanleiding van
bovenstaande ook het college bevraagd worden.

gemeente@gouda.nl

Presentatie:
Onderzoeksrapport
In 2016 heeft het college de gemeenteraad toegezegd een onderzoek uit te voeren naar het instellen van een onafhankelijke
ombudsfunctie in Gouda. Het onderzoek is door het bureau BMC
uitgevoerd en het onderzoeksrapport is tezamen met een memo
van het college aan de raad aangeboden. De onderzoekers zullen
het rapport toelichten. De raad is
in de gelegenheid om te reflecteren op de aanbevelingen en de
reactie van het college zodat het
college na de zomer de raad een
gericht voorstel kan doen.

www.gouda.nl

Start onteigeningsprocedure de
Rĳkestraat
Sinds 2009 is geprobeerd om de
benodigde percelen voor de uitvoering van het Bestemmingsplan
Middengebied Gouda Oost aan te
kopen. Tot op heden is met een
aantal eigenaren nog geen overeenstemming bereikt. De gesprekken blijven onverminderd doorgaan om toch tot een oplossing in
minnelijke sfeer te komen. Omdat
de percelen van essentieel belang
zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan en een tijdige verwerving in minnelijke sfeer niet te
garanderen is, is het voeren van
een onteigeningsprocedure onvermijdelijk.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst in de raadszaal op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Indien men zich voor 31 mei,12.00
uur meldt bij de griffie kan men inspreken op het onderwerp ‘Start
onteigeningsprocedure de Rijkestraat’ en daarmee de raadsleden
van informatie voorzien.

moede en schulden' vastgesteld
en het college opgedragen hier
uitvoering aan te geven. De verordening die het college nu voorlegt
aan de raad vormt de juridische
basis voor de voorzieningen uit het
beleidskader zoals de stadspas en
het kindpakket. Met het vaststellen van deze verordening verleent
de gemeenteraad tevens het college de bevoegdheid om een nadere regeling vast te stellen.

Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Verkenning Verordening bevordering maatschappelĳke participatie Gouda 2017
De gemeenteraad heeft op 8
maart 2017 het beleidskader 'Ar-

Vervolg op
gemeentepagina 2
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Verkenning zienswĳze ontwerpbegroting RDOG 2018 en bespreking rapporten Veilig Thuis
Stap 2
De gemeenschappelijke regeling
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
(RDOG) heeft zijn ontwerpbegroting 2018 aan de deelnemende
gemeenteraden aangeboden. De
raad kan zich een mening vormen
over de voorgenomen uitgaven
en heeft de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen. Het college van B en W stelt voor om dit
niet te doen. Bij deze bespreking
wordt tevens het inspectierapport
Veilig Thuis Stap 2 betrokken.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
31 mei,12.00 uur meldt bij de griffie kan men inspreken op de onderwerpen en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Op woensdag 7 juni 2017 is er een
verkennende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 16 mei onder
meer het volgende besloten:
Aanwĳzing van vĳf gemeentelĳke
monumenten op terrein Croda
Op het terrein van Croda bevinden zich verschillende waardevolle objecten. Dit is onder andere
gebleken uit een in 2006 uitgevoerde cultuurhistorische analyse. Dit
ten behoeve van het opstellen van
het bestemmingsplan Schielands
Hoge Zeedijk. De vijf objecten die
zijn aangewezen als gemeentelijk
monument bevinden zich op het
terrein van Croda. Het gaat om het
hoofdgebouw, het Viruly gebouw,
de voormalige loods, een gedeelte
van de fabrieksmuur en de schoorsteen.
Het college heeft deze vijf objecten
vanwege hun cultuurhistorische
waarde aangewezen als gemeentelijk monument (Zie de bekendmaking: Aanwijzing gemeentelijk monument). Het college is trots op zijn
erfgoed en vindt het van belang dat
dit langdurig wordt bewaard.

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Isoldestraat
en de Rolandstraat t/m 22 juni.
Gaarderslag/Kameraarslag
Kruising afgesloten van 6 t/m 8 juni.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Jeruzalemstraat
Afgesloten tot 28 juli.
Patersteeg
Afsluiting t/m 9 juni.
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Rozendaal
Afgesloten op 23 juni tussen 10.00
en 14.00 uur.
Spieringstraat
Afgesloten van 12 juni t/m 27 juli.
Turfmarkt
Afgesloten t/m 9 juni van de Turfmarkt zuidzijde vanaf de Lage Gouwe tot aan huisnummer 119.
Goverwelle
Scharroosingel
Tot 2 juni afgesloten op de aansluiting met het Goverwellepad (fietspad).
Korte Akkeren
Dotterplantsoen
Afgesloten t/m 30 juni.
Bosweg
Afgesloten op 30 mei van 7.00 tot
16.00 uur.
Turfsingel
Afgesloten van 12 t/m 14 juni tussen Kerkhoflaan en Singelstraat.
Nieuwe Park
Kattensingel
Afgesloten van 26 tot 29 mei.
Van Strĳenstraat
Afgesloten van 12 t/m 16 juni.
Oost
Verzetslaan
Afgesloten t/m 12 juni.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
De verkeerslichten staan op knipperen op 20, 21 en 22 juni tussen
9.00 en 15.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Plaswĳckweg nabĳ Weidelust,
kappen van een boom (05-052017);
Briandstraat 8, realiseren van
dakopbouw met verhoogde nok
(10-05-2017);
Karnemelksloot 20e, kappen van
een boom (14-05-2017);
Kattensingel 46, herstellen van de
fundering (12-05-2017);
Klein Amerika 15 t/m 18, wijzigen
van de verdieping van kantoorpand
in appartementen (07-05-2017)
Markt 31, aanbrengen van reclame (16-05-2017);
Oudebrugweg 13, wijizigen van
de gevel (11-05-2017);
Turfmarkt 132, renoveren van het
dak, gemeentelijk monument (2704-2017);
Wipmolenerf 7 en 9, kappen van
een kastanjeboom (12-05-2017);
Zuider Ĳsseldĳk 4, uitbreiden van
de woning, gemeentelijk monument (04-05-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Calslaan 99, bouwen van een tijdelijk onderwijsgebouw (12-052017);
Achter de Vismarkt 78, aanbrengen van nieuw voegwerk, gemeentelijk monument (19-05-2017);
Balthazar de Moucheronlaan 15,
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde (12-05-2017);
Burgemeester
Martenssingel
74, kappen van een conifeer (0205-2017);
Jan Luykenstraat 33, plaatsen

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?
Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen kunt u geen bezwaarschrift
indienen. Wel kunt u schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (ziens-

van een dakopbouw (12-05-2017);
Loevestein 11, kappen van 3
stuks bomen (03-05-2017);
Noothoven van Goorstraat 14,
plaatsen van een dakkapel (15-052017);
Prins Hendrikstraat 101, kappen
van 2 stuks iepen (02-05-2017);
Sportlaan 73, plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (17-052017);
van Strĳenstraat 40, verhogen
van het dak van de berging (15-052017);
Warmoezierskade 59, verstevigen van de fundering van de aanbouw (15-05-2017).
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
Waterkers 3, het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (16-052017).
Rectificatie
Per abuis hebben wij een op 7 april
2017 verzonden vergunning niet
gepubliceerd. Dit betreft:
Aakwerf 12, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
Hiertegen kan tot uiterlijk 7 juni
2017 een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend (zie Toelichting).

Omgevingsvergunningen uitgebreid
Ingediende aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Livingstonelaan 60, het plaatsen
van tijdelijke units, brandveilig gebruiken en het kappen van bomen
(12-05-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve opneming gegevens vertrek
De volgende 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:
Ramautar, R. / Geboren: 03-081980 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 01-05-2017;

Bouisaghouane, M. / Geboren:
10-07-1964 / Drapiersteeg 25 / Datum vertrek: 01-05-2017;
Boujaddayene, R. / Geboren: 0000-1976 / Poonwerf 8 / Datum vertrek: 01-05-2017;
Mssissi, H. / Geboren: 25-12-1994
/ Fourieweg 12 / Datum vertrek: 0105-2017;
Kaczman, S.D. / Geboren: 19-011980 / Karekietstraat 3 / Datum
vertrek: 01-05-2017;
El-Ouakili, K. / Geboren: 04-071976 / IJssellaan 2a / Datum vertrek : 01-05-2017;
Kramers, J.E. / Geboren: 13-121997 / Groeneweg 50 / Datum vertrek: 01-05-2017;
Kramers, S.J. / Geboren: 02-102016 / Groeneweg 50 / Datum vertrek: 01-05-2017.
Bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit
besluit, kunt u een bezwaarschrift
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gouda
(zie Toelichting).

Aanwijzing gemeentelijk
monument
Burgemeester en wethouders hebben op 16 mei de volgende objecten, op grond van artikel 3 van de
Verordening inzake Monumenten
en Archeologie, aangewezen als
gemeentelijk monument:
Buurtje 3, Schielands Hoge Zeedĳk 2 en 3, kadastraal bekend gemeente Gouda sectie E, nummers
6083, 6123 geheel en 4525, 5782
en 6371 gedeeltelijk.
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden ingediend binnen zes weken na de genoemde datum (zie Toelichting).

Wet Geluidhinder
Ontwerp saneringsprogramma
geluid
In de gemeente Gouda zijn langs de
Reigerstraat, Sint Jobstraat, Walvisstraat en de Provincialeweg te
Gouda woningen die een hoge geluidsbelasting als gevolg van het
wegverkeerslawaai
ondervinden.
Voor deze woningen is de saneringsregeling van de Wet Geluidhinder van toepassing. Deze woningen komen zo nodig in aanmerking
voor maatregelen om de geluidsbelasting op en/of in de woningen te
verminderen. Het is de taak van de
gemeente om hiervoor een saneringsprogramma op te stellen.

heeft laten weten hiertoe in principe
bereid te zijn.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen over het ontwerp-saneringsprogramma onder vermelding
van kenmerk 2015104092 gedurende deze periode indienen bij
het college van burgemeester en
wethouders van Gouda, per adres
Omgevingsdienst
Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst
Midden-Holland via tel. (088) 5450 000.
Na de inspraakperiode zullen burgemeester en wethouders het saneringsprogramma vaststellen en
indienen bij de Minister van Infrastructuur en Milieu. De Minister
zal vervolgens een besluit nemen
over de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van
de saneringswoningen.
Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen naar voren brengen
over het ontwerp-saneringsprogramma, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.
Inzage
Het ontwerp-saneringsprogramma kunt u van 29 mei tot en met 7
juli 2017 inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Voor inzage kunt u tijdens kantooruren
terecht in het kantoor van de Omgevingsdienst
Midden-Holland,
Thorbeckelaan 5 te Gouda via tel.
(088) 5450 000. Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak
worden gemaakt.
Ontwerpbesluit vaststellen
hogere waarden geluid
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens het volgende besluit
te nemen:
Achterwillenseweg 98B en 112
te Gouda, het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het realiseren van 3 nieuw te bouwen
woningen. Het besluit tot het vaststellen van hogere waarden wordt
genomen ten behoeve van het
projectbestemmingsplan Achterwillenseweg 98B en 112.
Dit ontwerpbesluit en de daarbij
behorende stukken kunt u van 29
mei tot en met 7 juli 2017 inzien
bij de Omgevingsdienst MiddenHolland.

Het saneringsprogramma heeft betrekking op 67 (sanerings-)objecten;
dit zijn 66 objecten met een woonfunctie en 1 object met een kantoorfunctie. In het saneringsprogramma
wordt aan de Minister voorgesteld
om op de gevels van 66 (sanerings-)
woningen een hogere waarde voor
de maximaal toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen en in samenhang daarmee een besluit nemen
over welke woningen in aanmerking
komen voor eventuele extra geluidsisolatie van de gevel van de woning.

U kunt uw schriftelijke zienswijzen
over het ontwerpbesluit onder vermelding van kenmerk 2016226645
gedurende deze periode bij het
college van burgemeester en wethouders van Gouda indienen, per
adres Omgevingsdienst MiddenHolland, Postbus 45, 2800 AA
Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de Omgevingsdienst Midden-Holland via tel. (088) 5450 000. Uw
zienswijzen kunnen tevens per
email worden ingediend via: info@
odmh.nl.

Het is de verantwoordelijkheid van
het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu om de gemeente financieel
in staat te stellen dit saneringsprogramma uit te voeren. Het Ministerie

Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen naar voren brengen
over dit ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

wĳze) 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

Inzage
Voor inzage kunt u tijdens kantooruren terecht in het kantoor van de
Omgevingsdienst Midden-Holland,
Thorbeckelaan 5 te Gouda via tel.
(088) 5450 000. Voor inzage buiten
kantooruren kan een afspraak worden gemaakt.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunningen
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:
Stichting Gouda Keramiekstad,
voor het houden van Goudse Keramiekdagen op donderdag 25 mei
2017 en vrijdag 26 mei 2017 van
10.00 uur tot 17.00 uur. Locatie:
Markt. De vergunning is verleend
op 10 mei 2017 en verzonden op
12 mei 2017.
Wĳkteam Kort Haarlem, voor het
houden van een IJsselmarkt en Josephmarkt op locaties: IJssellaan,
Sint Josephstraat, Zoutmansplein,
Coornhertstraat, Adriaan Vlackstraat. Tijdstip: 5 juni 2017 van 8.00
uur tot 16.00 uur. De vergunning is
verleend en verzonden op 17 mei
2017.
Rotary Gouda, voor het houden
van een Lustrumfeest op de locatie: GoudAsfalt. Tijdstip: 24 juni van
13.00 tot 00.00 uur. De vergunning
is verleend en verzonden op 17 mei
2017.
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).

Samenscholingsverbod
Aanwĳzing gebied 2:1 lid 7 lid
APV Gouda 2009
Voor de aangewezen gebieden
rond het winkelcentrum Bloemendaal, namelijk het parkeerterrein
aan de Gildenburg en het voetbalveld aan de Lekkenburg, geldt
tussen 21.00 en 06.00 uur een samenscholingsverbod van vrijdag
26 mei tot en met dinsdag 27 juni
2017. Dit houdt in dat het verboden is om zich in een verzameling
van drie of meer personen zonder
redelijk doel in de aangewezen gebieden op te houden.
U kunt het besluit inzien bij de gemeente Gouda. Een belanghebbende kan binnen zes weken na
de bekendmakingsdatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).
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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.

