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Nieuws
2 januari 2019

Gemeente Gouda

Helpt u ons met stemmen tellen?
Heeft u altijd al eens willen meewerken aan de verkiezingen?
Dan is dit uw kans! De gemeente zoekt namelijk enthousiaste
stemmentellers voor de verkiezingen van woensdag 20 maart
en donderdag 23 mei 2019. Het gaat om de verkiezingen voor de
Provinciale Staten en het Europees Parlement.
Op 34 locaties in Gouda richt de
gemeente stembureaus in. De
tellers helpen mee met het tellen van de stemmen na sluiting
van het stembureau om 21.00
uur. Daarna ruimt u samen met
de andere stembureauleden het
stemlokaal op.
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Wat bieden wij?
Naast een hele leuke dag met

Bekendmakingen

uw stembureaulid-collega’s ontvangt u een vergoeding van 35
euro. Let op; u bent verplicht
om dit bedrag op te geven bij de
belastingdienst en/of uitkeringsinstantie.
Wat vragen wij?
Bent u flexibel, enthousiast,
stressbestendig, representatief,
18 jaar of ouder, behulpzaam en

De raad is vanaf 13 december
met kerstreces. De eerstvolgende
raadsbijeenkomst is op 16 januari.
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 griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Achterwillens
Middenwillenseweg
Afgesloten van 7 januari 7.00 tot 19
januari 17.00 uur i.v.m. asfaltwerkzaamheden.
Binnenstad
Molenwerf t/m Oosthaven
Afgesloten van 19 januari t/m 28
februari i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Doelenbrug
Afgesloten voor vrachtverkeer t/m
31 maart 2019.
Goverwelle
Pepermolenerf
Afgesloten tot 8 februari i.v.m.
herinrichting van Pepermolenerf.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Blekersingel 49-51 en de Boelekade 66-70a, het vervangen van
dakbedekking in beschermd stadsgezicht (07-12-2018);
De Rijkestraat nabij 30, het kappen van 7 bomen (19-12-2018);
Fluwelensingel 45, het bouwen
van 2 woningen (06-12-2018);
Helmersstraat 13, het plaatsen

Aanmelden?
U kunt zich aanmelden via het
digitale aanmeldformulier op
www.gouda.nl/verkiezingen.
Stuurt u het formulier liever per
post op? Op bovenstaand webadres staat een formulier dat u
kunt printen. Stuur het formulier
vervolgens naar Gemeente Gou-

In de eerste week van februari
hoort u of u bent geselecteerd.
Bent u niet ingedeeld? Dan komt
u automatisch op de reservelijst.
U kunt dan alsnog benaderd
worden als iemand onverhoopt
niet aanwezig kan zijn op de dag
van de verkiezingen.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u bellen naar afdeling Services via tel.
14 0182 of mailen naar verkiezingen@gouda.nl.
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De gemeenteraad
maakt bekend

nauwkeurig? Dan zijn wij naar u
op zoek! Het is daarnaast belangrijk dat u fysiek in staat bent
om een lange dag te maken. Tot
slot vragen wij van u om een
e-learning te doorlopen en een
klassikale instructie te volgen.

da, t.a.v. afdeling Verkiezingen,
Antwoordnummer 10005, 2800
VB Gouda. Een postzegel is niet
nodig.

Tel. 14 0182

van een dakopbouw (18-12-2018);
Karnemelksloot 20e, het kappen
van een boom (12-12-2018);
Lange Tiendeweg 43, het samenvoegen van 2 panden (18-12-2018);
Lange Tiendeweg 5, het vervangen van dakpannen van een
gemeentelijk monument (13-122018);
Poldermolenplein 1, het kappen
van 4 bomen t.b.v. uitbreiding WC
Goverwelle + herinrichting Polderplein (19-12-2018);
Turfmarkt 30, het restaureren en
transformeren vm bankgebouw en
Verzetmuseum, gemeentelijk monument (17-12-2018);
Willem Tombergstraat 11, het
vellen van een boom (11-12-2018).
Verleende vergunningen
Middenmolenlaan nabij 2 t/m 8
(kadastraal bekend onder GDA01
K 5188), het vellen van drie bomen
(18-12-2018);
Burgemeester Jamessingel 19
en 21, het realiseren van een nieuw
Domino’s Pizza filiaal (14-12-2018);
Jaagpad 15, het vellen van vier bomen (17-12-2018);
Marconistraat 26, het aanleggen
van een tweede in-/uitrit (19-122018);
Vliegenstraat 2, het aanleggen van
een in-/uitrit (04-10-2018).
Verlenging beslistermijn
De Deel, Boenstoep, Scheygrondplantsoen, Opkamer, Hooizolder,
Welgelegen, Vredeoord, Voorzorg, Griendakker, Pinkenwei,
Moestuin, Melkbocht en Buitenstuk, het bouwen van 79 woningen
(Westergouwe II) (17-12-2018);
Antwerpseweg 11, het verbouwen
van het bedrijfspand (RD 2 febr)
(18-12-2018);
Bernhardhof 400, het tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor
tijdelijke verhuur woonruimte (1912-2018);
Groenhovenweg 501, het plaatsen
van een hekwerk (20-12-2018);
Kleiweg 2, het samenvoegen en
herindelen van 2 winkelpanden (1712-2018);
Krugerlaan 107, het vellen van een
boom (19-12-2018);

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

gemeente@gouda.nl

Lage Gouwe 204, het plaatsen van
een permanente haakse gevelbanner (20-12-2018);
Pottersplein 3-7, het vervangen
van reclame (20-12-2018).

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.
Błażej, K.A. / Geboren: 29-111990 / Stoofkade 69 / Datum vertrek: 03-12-2018
Atanasov, V. / Geboren: 02-091995 / Stoofkade 77 / Datum vertrek: 03-12-2018
Węgrzyniak, J. / Geboren: 23-031973 / Stoofkade 35 / Datum vertrek: 03-12-2018
Maćkowiak, Ł. / Geboren: 28-071987 / Stoofkade 19 / Datum vertrek: 03-12-2018
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Subsidieplafonds stedelijke vernieuwing 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van
artikel 3 lid 1 van de Subsidieverordening stedelijke vernieuwing 2011
de volgende subsidieplafonds voor
2019 hebben vastgesteld:
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1. € 115.636,- voor de regeling
‘restaureren van gemeentelijke
monumenten’;
2. € 127.350,- voor de regeling
‘creëren van woningen boven
winkels’;
3. € 35.000,- voor de regeling
‘verbeteren van de esthetische
kwaliteit van winkelpuien’;
4. € 0,- voor de regeling ‘gebruiken van kwaliteitsinstrumentarium toekomstgericht bouwen’.
De subsidieplafonds gelden vanaf
1 januari t/m 31 december 2019.
De verdeling van de subsidie vindt
plaats op volgorde van binnenkomst aanvraag.
Het besluit is bekend gemaakt in
het ‘Gemeenteblad’ op 27 december 2018 en is kosteloos in te zien
tijdens openingsuren in het Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda en via www.
overheid.nl.

Wijziging subsidieplafond sterevenementen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 18 december 2018 het subsidieplafond voor
de Subsidieregeling sterevenementen voor 2019 heeft gewijzigd,
in verband met een wijziging van
het deelplafond voor de Stichting
Goudse Kaasmarkten.
U kunt het subsidieplafond inzien
op www.overheid.nl of bij de balie in het Huis van de Stad. Heeft
u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Gouda
via tel. 14 0182.

Kennisgeving Ontheffing
spoor gemeente Gouda
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat een
ontheffing is verleend van het
verbod op het veroorzaken van
geluidhinder, in verband met slijpwerkzaamheden aan het spoor in
de gemeente Gouda, in de nachtperiode van 23.00 tot 7.00, ge-

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
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durende het jaar 2019. Dit besluit
is geregistreerd onder kenmerk
2018276661.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op
afspraak worden ingezien bij de
gemeente Gouda. Het adres en
de openingstijden kunt u vinden
op de website van de gemeente
Gouda.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Gouda, postbus
1086, 2800 BB Gouda t.a.v. de
commissie bezwaarschriften. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw
naam en adres, de dagtekening,
een omschrijving van dit besluit
en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken
wij een kopie van het bestreden
besluit mee te sturen en aan te
geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet. De
termijn voor het indienen van een
bezwaar start op het moment van
publicatie van deze bekendmaking
en bedraagt 6 weken.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang
is kan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek
om voorlopige voorziening moet
worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan
te geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Er kan alleen een verzoek om
een voorlopige voorziening wor-
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den ingediend als ook bezwaar
is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden
aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
is een elektronische handtekening
(DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team geluid, lucht, ecologie en veiligheid
van de ODMH, via info@odmh.nl
of tel. (088) 54 50 000.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Beleidslijn heling
De burgemeester heeft op 18 december 2018 de beleidslijn “Heling
voor handelaren in ongeregelde
en gebruikte goederen gemeente Gouda 2018” vastgesteld. De
beleidslijn kunt u inzien op www.
overheid.nl.

Aanwijzingsbesluit DOR
De burgemeester heeft op 18 december 2018 besloten om per 1
januari 2019 het Digitaal Opkoper
Register aan te wijzen als enig
doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen,
zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid
1 van het Wetboek van Strafrecht
en art 2:41 Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009. Het
besluit is gepubliceerd op www.
overheid.nl.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

