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Nieuws
Bekendmakingen
15 augustus 2018

Gemeente Gouda

Zet laaggeletterdheid op de kaart!
Van 3 tot en met 9 september
vindt de ‘Week van de Alfabetisering’ plaats. In deze week
wordt er aandacht gevraagd
voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite
hebben met lezen, schrijven
en/of rekenen. De week wordt
georganiseerd door de stichting Lezen en Schrijven.
Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend
De gemeenteraad is met reces tot
begin september. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op 19 september. 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

Tel. 14 0182

Goverwelle
Sportlaan
Afgesloten van 20 augustus t/m 13
november. Dit i.v.m. werkzaamheden op het kruispunt Sportlaan/
Kortestraat.
Pepermolenerf
Afgesloten van 10 september 7.00
tot 23 november 17.00 uur.
Korte Akkeren
Walvisstraat
Afgesloten t/m 4 september.
Tweede E.J. Potgieterstraat
Afgesloten van:
- 15 augustus 8.00 tot 17 augustus
17.00 uur.
- 20 augustus 8.00 tot 28 augustus 17.00 uur (deze periode is de
kruising van de tweede E.J. Potgieterstraat en de Van der Palmstraat niet afgesloten).

Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.

Kort Haarlem
Voorwillenseweg
Afgesloten van 17 september 8.00
tot 28 september 17.00 uur.
Zuidelijke Steijnkade
Afgesloten van 27 augustus 8.00
tot 14 september 17.00 uur.

Goejanverwelledijk, nabij begraafplaats: aanwijzing van een
oplaadlocatie voor elektrische
voertuigen.

Nieuwe Park
Ronsseweg
Afgesloten op 20 augustus van
8.00 tot 16.00 uur.

Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 16 augustus t/m 26 september
2018. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële
bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Noord
Groen van Prinsterersingel
Afgesloten t/m 26 augustus.

Verkeersbesluit

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten van 20 augustus 8.00
tot 24 augustus 17.00 uur en van
27 augustus 8.00 tot 7 september
17.00 uur.
Binnenstad
Achter de Vismarkt
Afgesloten op 5 september
van 7.00 tot 16.00 uur.
Kleiweg
Afgesloten op 28 augustus
van 7.00 tot 11.00 uur.
Turfmarkt
Afgesloten op 21 augustus
van 7.00 tot 16.00 uur.
Kuiperstraat
Afgesloten van 12 september 7.00
tot 14 september 16.00 uur.

Wilt u meehelpen om dit probleem bekend te maken? Als het
bekender wordt, is het voor de
genoemde doelgroep makkelijker om hulp te zoeken. Helpen
kan op heel veel verschillende
manieren:
• Laat op sociale media weten
dat u de aanpak van laaggeletterdheid belangrijk vindt;

Westergouwe
Voltaweg en Marconistraat
Afgesloten op:
- 17 september 7.00 tot
30 september 17.00 uur;
- 10 november 7.00 tot
11 november 17.00 uur;
- 17 november 7.00 tot
18 november 17.00 uur.

Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Van Heuven Goedhartsingel (kadastraal bekend onder GDA01
K 7989 en 8744), het kappen van
diverse bomen (03-08-2018);
Vogelwijk, het kappen van 75
houtopstanden (01-08-2018);
Gandhiweg 12, het kappen van
een boom (04-08-2018);
Heesterlaan 17, het plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak
(02-08-2018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage (zie Toelichting).

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

Geweigerde vergunning
Componistenlaan 176, het verhogen van een bestaande terrasmuur
(02-08-2018).
Verleende vergunningen
Gouderaksedijk 125, het kappen
van 12 bomen (06-08-2018);
Platteweg 1, het kappen van een
boom (07-08-2018);
Weerestein 26, het kappen van
een boom (06-08-2018);
Woudestein 43, het plaatsen van
een geschakelde dakkapel (01-082018);
Woudestein 45, het plaatsen van
twee dakkapellen (01-08-2018);
Zuider IJsseldijk 10, het bouwen
van een woning met uitrit (kavel 7)
(06-08-2018).
Verlenging beslistermijn
Achter de Vismarkt 20, het
plaatsen van 2 dakramen aan de
voorzijde, rijksmonument (06-082018).

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.
Buława, A. / Geboren: 29-121968 / Lange Dwarsstraat 12 / Datum vertrek: 25-06-2018
Kolářová, N. / Geboren: 16-011989 / Stoofkade 91 / Datum vertrek: 12-07-2018
Mitev, I.E. / Geboren: 16-10-1955
/ Stoofkade 75 / Datum vertrek:
12-07-2018
Miteva, B.A. / Geboren: 07-021956 / Stoofkade 75 / Datum vertrek: 12-07-2018
Bogdanov, M.V. / Geboren: 2703-1991 / Stoofkade 37 / Datum
vertrek: 12-07-2018
Ćwiczak, P.M. / Geboren: 07-051981 / Stoofkade 87 / Datum ver-

• Organiseer een taalquiz of letterbingo, met vrienden of collega’s;
• Organiseer of doe mee aan een
voorleesmiddag;
• Organiseer een taallunch, met
lettervermicelli in de soep;
• Organiseer een boekenmarkt;
• Organiseer een sponsorloop
om geld op te halen, zodat er
www.gouda.nl

boeken gekocht kunnen worden voor mensen met een kleine beurs.
Actiepakketten
U kunt nog veel meer ideeën
opdoen op www.weekvandealfabetisering.nl. Op deze website
kunt u ook actiepakketten met
daarin leuke spullen bestellen.

@gemeentegouda

trek: 12-07-2018
Czajkowski, J.M. / Geboren: 1905-1998 / Stoofkade 81 / Datum
vertrek: 12-07-2018
Liśkiewicz, M. / Geboren: 06-011985 / Stoofkade 65 / Datum vertrek: 12-07-2018
Darrazi, A. / Geboren: 16-04-1990
/ van Heuven Goedhartsingel 6 /
Datum vertrek: 16-07-2018
B.O. Otutu, / Geboren: 03-041976 / Oranjehofje 2 / Datum vertrek: 17-07-2018
Głąb, M.S. / Geboren: 11-111970 / Stoofkade 87 / Datum vertrek 17-07-2018
Gąsienica-Giewont, M.J. / Geboren: 27-02-1994 / Stoofkade 79 /
Datum vertrek: 17-07-2018
Golec, S.M. / Geboren: 16-091997 / Stoofkade 49 / Datum vertrek: 17-07-2018
Samel, M.M. / Geboren: 16-071992 / Stoofkade 13 / Datum vertrek: 17-07-2018
Flonc, P.P. / Geboren: 09-011968 / Stoofkade 87 / Datum vertrek: 18-07-2018
Hajji, Y. / Geboren: 06-11-1982 /
IJssellaan 2a / Datum vertrek: 1907-2018
Kooren, I. / Geboren: 06-01-1972
/ IJssellaan 2a / Datum vertrek: 1907-2018
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Verordening aanwijzing
gebieden alcoholverbod
Het college van BenW heeft op 8
augustus besloten tot het wijzigen
van artikel 5 van het Aanwijsbesluit
Algemene plaatselijke verordening
Gouda 2009. Artikel 5 van de APV
wordt als volgt gewijzigd: ‘het centrum binnen de singels’ wordt: ‘het
centrum binnen de singels. Dit is
het gebied omsloten door de volgende aaneengesloten waterwegen: Kattensingel, Blekerssingel,
Fluwelensingel, Hollandsche IJssel, Turfsingel), waarbij deze waterwegen niet zijn inbegrepen’.
Tevens wordt de locatie ‘de Hanepraai’ (het gebied gelegen aan
de nieuwe Veerstal, tussen de
waterweg de Fluwelensingel en
de Hollandsche IJssel, boven de
Hanepraaisluis) en de groenstrook
gelegen tussen de Fluwelensingel,
Nieuwe Veerstal en Goejanverwelledijk en de waterweg Fluwelen-

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

Volg ons vanaf nu ook op
Instagram en blijf op de
hoogte van leuke nieuwtjes en evenementen! Heb
je zelf een leuke foto van
Gouda? Deel deze dan
met #gemeentegouda en
wie weet zie je jouw foto
terug op ons account!

gemeentegouda

singel en de daar tegenover gelegen IJsseloever toe te voegen aan
de aangewezen plekken waar een
alcoholverbod geldt volgens artikel 2.25 van de APV Gouda.

Wet milieubeheer
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.
- Cyclus N.V., Goudkade 23a, het
veranderen van het bedrijf door
op de bestaande milieustraat
goederen geschikt voor hergebruik apart op te slaan en af te
voeren;
- Paviljoen Rederij de Vrijheid
B.V., Gouderaksedijk 36, het in
gebruik hebben van een propaantank.
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Kennisgeving besluit
intrekken maatwerkvoorschriften
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
Gemeente Gouda bekend dat
een besluit is genomen om maatwerkvoorschriften voor H.M.S.
Machines B.V. op de locatie Marconistraat 113 in Gouda in te trekken. Het betreft voorschriften met
betrekking tot peilbuismonitoring
behorende bij het maatwerkbesluit
van 6 februari 2012. De procedure
heeft het kenmerk 2018146193.
Het besluit tot intrekking is verzonden op 10 augustus 2018.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit binnen zes weken na de
dag van verzending 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

gemeentegouda

geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met 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
Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:
Rrrollend Foodfestivals, voor het
houden van een Rrollend Gouda
Tijdstip: 17 augustus van 17.00 tot
00.00 uur, 18 augustus van 14.00
tot 00.00 uur en 19 augustus van
12.00 tot 21.00 uur.
Locatie: GoudAsfalt
Vergunning verleend:
10 augustus
Verzenddatum vergunning:
10 augustus 2018
Goudse Nationale Singelloop,
voor het houden van een Goudse
Nationale Singelloop.
Locatie: start en finish op de Markt,
looproute binnenstad Gouda.
Tijdstip: 14 september van 18.10
uur 21.00 uur
Vergunning verleend:
9 augustus
Verzenddatum vergunning:
9 augustus 2018
Inzage
U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

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.

