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Nieuws
Bekendmakingen
3 augustus 2016

Gemeente Gouda

Nieuwe gemeentesecretaris voor Gouda Zomervakantie? Neem
Dr. E. M. (Martiene) Branderhorst is op 18 juli benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur voor de gemeente Gouda. Zĳ start met ingang van 15 oktober 2016. Momenteel werkt
mevrouw Branderhorst als sectormanager Orthopedie, Hand- en
Polscentrum en Plastische Chirurgie in het HagaZiekenhuis / Reinier Haga Groep

maatregelen tegen inbraak

meen directeur. Ook de adviescommissie heeft een unaniem
positief advies gegeven over de
benoeming van de kandidaat.

Inbrekers slaan vaak toe in vakanties, omdat de kans groot is
dat mensen niet thuis zĳn. Het is van groot belang dat u zelf
maatregelen neemt om uw huis niet aantrekkelĳk te maken
voor inbrekers, zeker als u op vakantie gaat.

Martiene Branderhorst: “Ik ben Unaniem
verheugd dat de gemeente
Voor de werving van de geGouda in mij de geschikte kan- meentesecretaris werd een sedidaat zag voor de functie van lectiecommissie en een adviesgemeentesecretaris / algemeen commissie samengesteld. De
directeur. Ik kijk erg uit naar de selectiecommissie heeft mesamenwerking en heb veel zin vrouw Branderhorst unaniem
om aan de slag te gaan in en voorgedragen voor benoeming
voor de mooie
stad Gouda.”
tot
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De gemeenteraad is met reces
tot eind augustus 2016. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op
woensdag 7 september. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.nl/
ris of neem contact op met de
griffie via tel. (0182) 58 91 97 of per
e-mail: griffie@gouda.nl

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Goudse
Houtsingel en Willenskade van 31
augustus t/m 2 september.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten van de westelijke ingang t/m 28 april 2017.
Korte Akkeren
Koningin Wilhelminaweg
Afgesloten tussen de Nachtegaalstraat en de Julianahof t/m 19 augustus.
Reigerstraat
Afgesloten tussen de Roerdompstraat en de Koningin Wilhelminaweg t/m 19 augustus.
Schielands Hoge Zeedĳk
Afgesloten vanaf de Rotterdamsebrug van 18 augustus 19.00 uur
t/m 19 augustus 05.00 uur en van
24 augustus 19.00 uur t/m 25 augustus 05.00 uur.
Nieuwe Park
Nieuwe Gouwe OZ
Afgesloten tussen de Industriestraat en de Meridiaan van 22
t/m 25 augustus, iedere dag van
19.00 tot 06.00 uur.
Oosterwei
Sportlaan
Afgesloten tussen de Rutgerstraat
en de Bernadottelaan van 8 t/m 12
augustus.
Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat

• Laat uw woning er bewoond
uitzien. Vraag buren om post
te verwijderen en gordijnen
open en dicht te doen.
• Bel 112 als u iets vreemds
hoort of ziet. Liever een
keer te veel gebeld dan
een keer te weinig!

Gemeente Gouda

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• Zorg voor goed
hang- en sluitwerk;
• Sluit ramen en deuren;
• Zet uw woning in het licht,
ook buiten! Maak gebruik
van tijdschakelaars.

Tel. 14 0182

t/m De Rijkestraat van 5 september
t/m 7 oktober.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Plan Land van Steyn (fase 4), bouwen van 26 woningen (19-07-2016);
Plan Westergouwe (kavel 9), bouwen van een woning op Kavel 9
(Westergouwe) (20-07-2016);
Helena Hoeve 60, plaatsen van een
dakopbouw aan de achterzijde (2207-2016);
Klipperwerf 57, vergroten van de
entree van de woning (20-07-2016);
Sportlaan 4a, plaatsen van reclame
aan de gevels en drie vlaggenmasten (26-07-2016);
Turfsingel 71, verbouwen van een
bedrijfsruimte tot twee appartementen (16-07-2016);
van Bergen Ĳzendoornpark 43,
uitbreiden van de school met twee
lokalen d.m.v. modulair bouwsysteem voor 15 jaar (30-06-2016);
Vossiusstraat 81, plaatsen dakkapel aan achterzijde (25-07-2016);
Vredebest 18, plaatsen afvoerbuis
aan achtergevel (22-07-2016);
Waterruit 61, wijzigen voor- en achtergevel van de aanbouw (27-072016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Schoklandplantsoen 34 t/m 48 en
Terschellinglaan 45 t/m 59, bouwen van 16 twee-onder-een-kap
woningen (26-07-2016);
Burgemeester van Dĳkesingel 28,
plaatsen van een dakkapel op de
achtergevel (25-07-2016);
de Savornin Lohmansingel 8,
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde (25-07-2016);
Keerkring 12, realiseren van een
ademluchtwerkplaats (25-07-2016);
Voorwillenseweg 125, plaatsen
van een dakopbouw met dakkapel
aan de voorzijde (25-07-2016);
Zeugstraat 38a, plaatsen van reclame (25-07-2016).
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

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-

gemeente@gouda.nl

de Savornin Lohmansingel 8,
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde (22-07-2016);
Waterlelie 33, plaatsen van een
airco unit aan de zijgevel (26-072016).

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.
Szikora, J. / Geboren: 08-04-1988
/ Vrijheidslaan 37 / Datum vertrek:
06-06-2016;
Tángyes, V. / Geboren: 25-062005 / Vrijheidslaan 37 / Datum
vertrek: 06-06-2016;
Nita, K.A. / Geboren: 05-08-1993 /
Stoofkade 81 / Datum vertrek: 0607-2016;
Bochniak, P.J. / Geboren: 01-061989 / Stoofkade 69 / Datum vertrek: 07-07-2016;
Pająk, K. / Geboren: 27-05-1994 /
Stoofkade 65 / Datum vertrek: 0707-2016;
Pokorný, M. / Geboren: 09-031994 / Stoofkade 77 / Datum vertrek: 07-07-2016;
Kozák, S. / Geboren: 16-11-1993 /
Stoofkade 77 / Datum vertrek: 0707-2016;
Sebestyén, F.M. / Geboren: 1012-1992 / Stoofkade 73 / Datum
vertrek: 07-07-2016;
Owczarczyk, P.S. / Geboren: 1703-1966 / Raam 224 / Datum vertrek: 07-07-2016;
Kamenský, J. / Geboren: 10-121991 / Stoofkade 79 / Datum vertrek: 11-07-2016;
Leśniak, M.D. / Geboren: 06-081993 / Stoofkade 77 / Datum vertrek: 11-07-2016;

www.gouda.nl

Extra surveillance
In de strijd tegen de woninginbraken zet de gemeente extra
toezichthouders in, die gedurende de zomervakantie (t/m
21 augustus) elke dag in de
late avond/nacht in Gouda zullen surveilleren. U herkent de
toezichthouders aan een uniform en zij verplaatsen zich per
fiets door de stad.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Zemanová, K. / Geboren: 27-101996 / Stoofkade 81 / Datum vertrek: 11-07-2016;
Gomes da Graça, E.I. / Geboren
29-01-1990 / Nijverheidsstraat 63 /
Datum vertrek: 11-07-2016;
Čižmár, D. / Geboren: 07-12-1995
/ Stoofkade 83 / Datum vertrek: 1107-2016;
Dyba, O.W. / Geboren: 28-091996 / Stoofkade 93 / Datum vertrek: 11-07-2016;
Tischler, Z. / Geboren: 12-101992 / Stoofkade 91 / Datum vertrek: 11-07-2016;
Gömbicz, I. / Geboren: 15-081988 / Stoofkade 91 / Datum vertrek: 11-07-2016;
Ziemniak, A.M. / Geboren: 10-101995 / Stoofkade 89 / Datum vertrek: 11-07-2016;
Nuguse, A. / Geboren: 11-111977 / IJssellaan 2 a / Datum vertrek: 11-07-2016;
Affani Zrikih, K. / Geboren: 03-041996 / Binnenkade 12 / Datum vertrek: 11-07-2016;
Agzannäy, M. / Geboren: 17-101986 / Wielewaalstraat 49 / Datum
vertrek: 11-07-2016;
de Bock, W.A. / Geboren: 19-071993 / Nijverheidsstraat 63 / Datum
vertrek: 11-07-2016;
Dossett, S.E.V. / Geboren: 02-101988 / Merlijnstraat 46 / Datum vertrek: 12-07-2016;
Hoeba, R.J.S. / Geboren: 09-091972 / P.C. Bothstraat 61 / Datum
vertrek: 13-07-2016.

Gouda, via tel. (088) 54 50 000. Dit
besluit is geregistreerd onder kenmerk 2016164933.

3 km zwemtocht), Fluwelensingel,
Blekersingel, Kattensingel, Turfsingel, Museumhaven en Restaurant
De Kleischuur (startlocatie 1 km en
finishlocatie beide tochten). Vergunning verleend op 27 juli 2016 en verzonden op 28 juli 2016.

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).

Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.

Ontheffing
geluidshinder
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een ontheffing te
verlenen van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder aan
BAM Wegen Regio West in verband met werkzaamheden aan het
Oranjeplein op 15, 16 en 17 augustus tussen 07.00 uur en 24.00 uur.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt het besluit de daarbij
behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te

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

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit d.d. 29 juli 2016
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
griffierecht verschuldigd.
U kunt een voorlopige voorziening
ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

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).

Drank- en horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester
aan V.O.F. De Kleischuur, Vest 2
te Gouda voor het uitoefenen van
het horecabedrijf (verzonden 2507-2016).
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).

Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan
V.O.F. De Kleischuur, Vest 2 te
Gouda voor het exploiteren van
een horecabedrijf (verzonden 2507-2016).
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).

Diverse vergunningen

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
De evenementenvergunning is verleend door de burgemeester aan Go
Swimm voor het houden van een
zwemtocht door singels op 11 september van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Locatie: Houtmansplantsoen (start

De volgende vergunning is verleend door de burgemeester aan
mevrouw M. Otto voor het plaatsen van vier bloem-/plantenbakken
in de Kuiperstraat. Vergunning verleend en verzonden op 26 juli 2016.
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).
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

