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Acteur Mimoun Oaïssa geeft
training aan jonge werkzoekenden
Starters en andere werkzoekenden kunnen op vrĳdag 27 augustus in Het Kantoor van Nu in Gouda deelnemen aan de gratis training ‘Presentatietechniek’. Acteur en gedragsspecialist Mimoun Oaïssa gaat deelnemers tĳdens deze workshop van
DeBroekriem helpen om meer uit zichzelf te halen.
Mimoun heeft van jongs af aan
een grote liefde gehad voor het
verzamelen en delen van kennis.
Vanuit eigen ervaringen als acteur,
trainer en ondernemer combineert
hij op boeiende wijze de nieuwste
en beste inzichten. Deze wil Mimoun graag delen met werkzoekenden in Gouda.

Foto: Krĳn van Noordwĳk

Mimoun is bekend van o.a. Shouf
Shouf Habibi en De Marathon. Momenteel is hij te zien in de VARAserie Overspel in de rol van de officier van justitie.

Organisatie
DeBroekriem is een landelijk activiteitenplatform voor en door werkzoekenden. Deelnemers organiseren inspirerende bijeenkomsten
en workshops voor werkzoekenden. Zij werken actief aan het onderhouden en uitbreiden van hun
netwerk, ontmoeten collega-baanzoekers en verbeteren hun sollicitatievaardigheden.
Aanmelden
Ben jij op zoek naar een baan en
kun je wel wat hulp gebruiken bij
het solliciteren? Kom en laat je inspireren tijdens deze gratis ochtendtraining! Reserveer alvast een
plek en meld je aan op de site
www.debroekriem.nl/gouda.

In contact met het college
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.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende afspraken in de agenda staan:
26
augustus,
burgemeester
Schoenmaker - opening 40-jarig
jubileum basisschool De Cirkel.

26 augustus, wethouder Tetteroo
- Eerste paal nieuwbouwwoningen en buurtservicecentrum Korte Akkeren.
1 september, college - diner met
ereburgers.

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.
Volg de gemeente op Twitter via
@gemeentegouda.

Bekendmakingen

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

Goverwelle
Verdistraat
Afgesloten van 31 augustus tot 16
oktober.
Korte Akkeren
Herenstraat
Afgesloten tussen de Walvisstraat
en de Prins Hendrikstraat t/m 28
augustus.
Noord
Thorbeckelaan
• Afgesloten tussen de Bodegraafsestraatweg en het van Hogendorpplein t/m 25 september.
• Afgesloten tussen de Johan
de Wittlaan en de Bodegraafsestraatweg t/m 2 oktober.
Oost
Sportlaan
Afgesloten t/m 4 september tussen de Bernadottelaan en de Rutgersstraat.

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Werk aan de weg
Binnenstad
Spoortunnel
Tussen het Kleiwegplein en het
Burgemeester Jamesplein afgesloten voor fietsers t/m 31 augustus. Zij kunnen gebruik maken van
de fietstunnel bij de Van Henegouwestraat. Het fietsverkeer richting Bloemendaal wordt t/m september omgeleid. Voetgangers
kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de
Spoortunnel.
Lage Gouwe
• Afgesloten tussen Achter de Vismarkt en de Lange Groenendaal
op 20 en 21 augustus.
• Afgesloten tussen de Lange
Groenendaal en de Turfmarkt van
25 t/m 28 augustus.

Turfmarkt
Afgesloten tussen de Naaierstraat
en de Lage Gouwe van 31 augustus t/m 2 september en van 7 t/m
9 september.
Zeugstraat
Afgesloten van 31 augustus t/m 4
september.
Wĳdepoort
Afgesloten van 31 augustus t/m 11
september.
Bloemendaal
Bloemendaalseweg
Afgesloten tussen de Burgemeester van Reenensingel en de Hugo
de Vrieslaan t/m 26 augustus.
Goudse Poort
Burg. van Reenensingel
Afgesloten op de splitsing met de
Tielweg t/m 25 september.

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-

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Burgemeester
Martenssingel
141, kappen van een boom (2807-2015);
Raaigras 50, realiseren van een
extra kamer en een schuur in de
garage (02-08-2015);
Ridder van Catsweg 697, kappen
van een boom (24-07-2015);
Vossiusstraat 52, bouwen van
verhoging terrasafscheiding terras
(03-08-2015);
Wĳdstraat 16, wijzigen van de
bestemming naar horeca (06-082015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Lage Gouwe 16, vervangen dakpannen, vorsten en goten (10-082015);
Burgvlietkade 26, realiseren van
een uitbouw aan de achterzijde

(10-08-2015);
Hanzeweg 16, plaatsen van 2 logo’s op de gevel (06-08-2015);
Harderwĳkweg 2, plaatsen van
een luchtbehandelingsinstallatie
en koelmachine op het dak (0608-2015);
Ridder van Catsweg 697, kappen
van een boom (10-08-2015);
Spoorstraat 4a en 8, verbouwen
van het pand tot 2 zelfstandige appartementen (10-08-2015);
Sportlaan 83, tijdelijk wijzigen
van bestemming naar wonen (t/m
2020) (06-08-2015);
Vondelstraat 49, plaatsen van
een dakopbouw (10-08-2015);
Vondelstraat 51, plaatsen van
een dakopbouw (10-08-2015).
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.

Ontheffing geluid
(APV)
Burgemeester en wethouders van
Gouda hebben de volgende besluiten genomen:
• Het verlenen van een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder aan
Versluys en Zoon BV in verband
met wegwerkzaamheden aan
de Plaswĳckweg te Gouda. De
werkzaamheden vinden plaats
van 19 augustus t/m 27 augustus 2015 gedurende de avonden nachtperiode tussen 19.00 uur
en 07.00 uur.
• Het verlenen van een ontheffing
van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder aan Versluys en Zoon BV in verband met
werkzaamheden aan de kruising
Schielands Hoge Zeedĳk met
het Buurtje te Gouda op 24 en
25 augustus 2015 gedurende de
avond- en nachtperiode tussen
19.00 uur en 07.00 uur.
• Het verlenen van een ontheffing

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

van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder aan Versluys en Zoon BV in verband met
asfalteringswerkzaamheden aan
de Burgemeester van Reenensingel te Gouda. De werkzaamheden vinden plaats van 24 augustus t/m 10 september 2015
gedurende de avond- en nachtperiode tussen 19.00 uur en
07.00 uur.
Inzage
Deze besluiten en de daarbij behorende stukken kunt u van 20
augustus t/m 30 september 2015
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) 54
50 000. Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak worden
gemaakt.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van
verzending van de besluiten (1308-2015) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gestuurd naar het college
van burgemeester en wethouders
van de gemeente Gouda (Postbus
1086, 2800 BB Gouda).

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener
geen kosten verbonden.Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet geldt.
Bij spoedeisende belangen kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Als om een voorlopige voorziening wordt verzocht, geldt het besluit pas nadat op het verzoek is
beslist. Voor de behandeling van
het verzoek is griffierrecht verschuldigd.
U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland: www.
odmh.nl.

Burgemeester en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker

De burgemeester van
Gouda maakt bekend
Verleende vergunning
De volgende vergunning is verleend door de burgemeester aan:
De heer B. Peters, voor het plaatsen van tien buurtpreventie borden. Locatie: nabij Plaswijckweg /
Hoevebuurt. De vergunning is verleend en verzonden op 5 augustus 2015.

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).

De burgemeester van Gouda,
dr. M. Schoenmaker

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.

