Bekendmakingen
16 augustus 2017

De gemeenteraad
maakt bekend
De gemeenteraad is met reces tot
eind augustus. De eerstvolgende
raadsbijeenkomst is op 6 september in het Huis van de Stad, 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 via griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluit
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Dr. Leydsstraat
Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Orteliuslaan
Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Poonwerf
Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 17 augustus t/m 27
september 2017. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Werk aan de weg
Verkeershinder A12 Den Haag –
Gouda
A12 in beide richtingen afgesloten
(tussen Zoetermeer en Bleiswijk)
van vrijdag 18 augustus 22.00 tot
maandag 21 augustus 5.00 uur.

Gemeente Gouda

Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Raam
Afgesloten op 21 augustus van
8.00 t/m 16.00 uur. Afsluiting is
vanaf Aaltje Bakstraat tot huisnummer 47.
Regentesseplantsoen
Afgesloten van 14 t/m 16 augustus
van 7.00 t/m 16.00 uur. Afsluiting is
t.h.v. huisnummer 8.
Spoorstraat
Eén rijbaan in de spoortunnel is afgesloten (geldt niet voor voetgangers en fietsers).
- Afgesloten op 16 augustus 20.00
t/m 17 augustus 6.00 uur.
- Afgesloten op 17 augustus 21.00
t/m 18 augustus 6.00 uur.
Korte Akkeren
Jaagpad
Afgesloten van 4 september 8.00
t/m 5 september 17.00 uur. De afsluiting is t.h.v. huisnummers 10
t/m 18.
Oost
Dunantsingel
- Afgesloten van 14 augustus t/m
8 september tussen de De Rijkestraat en de Bernadottelaan. Hiervan is ook de kruising met de Bernadottelaan 4 t/m 8 september
afgesloten.
- Afgesloten van 4 september t/m
20 oktober. Gefaseerde afsluiting van de Dunantsingel tussen
de Bernadottelaan en de Nansenstraat.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Bloemendaalseweg 34 en 34a,
het vervangen van dakpannen op
het linker dakvlak, gemeentelijk
monument (27-07-2017);
Goejanverwelledĳk
26,
28,
30, het intrekken van een vergunning voor het realiseren
van 3 watervilla's (01-08-2017);
Naaierstraat 31, het vestigen van
detailhandel (01-08-2017);

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 Bouwen 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-

Nieuwehaven 148, het renoveren
van het pand, gemeentelijk monument (06-08-2017);
Regulierenhof 8, het wijzigen
van de functie naar wonen (07-082017);
Turfmarkt 111, het plaatsen van 2
tuinhuisjes met overkapping, rijksmonument (30-07-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunning
Markt 24, het aanbrengen van een
gevelreclamebord,
gemeentelijk
monument (08-08-2017).
Verleende vergunningen
Burgemeester
Martenssingel
15, het kappen van een wilg (0708-2017);
Gravin Jacobastraat 21, het
plaatsen van een dakkapel in het
voordakvlak van de woning (09-082017);
Hoogstraat 19 en 21, het plaatsen van gevelreclame en schilderwerkzaamheden, gemeentelijk monument (08-08-2017);
Lage Gouwe 242, het kappen van
twee bomen (07-08-2017);
Rietzoom 111, het kappen van
een berk (09-08-2017);
Tjalkwerf 30, het kappen van een
berk (07-08-2017);
Westerkade 4, het verbouwen
en uitbreiden van de Lidl (aanpassing eerder verleende verg.) (1008-2017).
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
Hammarskjöldhof 23, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (08-08-2017);
Karnemelksloot 20a t/m 20f, het
plaatsen van 6 bergingen (07-082017);
Turfmarkt 132, het renoveren van
het dak, gemeentelijk monument
(04-08-2017).

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:
Swietochowski, G. / Geboren: 0503-1984 / Stoofkade 15 / Datum
vertrek: 19-07-2017;
Klinchev, Z. S. / Geboren: 25-041996 / Stoofkade 13 / Datum vertrek: 19-07-2017;
Eisden, E. A. / Geboren: 14-051952 / Vijzelmolenerf 28 / Datum
vertrek: 19-07-2017;
Galazka, P. J. / Geboren: 12-061996 / Stoofkade 21 / Datum vertrek: 19-07-2017;
Vergeer, H. C. / Geboren: 19-041983 / Getijmolenerf 57 / Datum
vertrek: 20-07-2017;
Lesniowski, M. / Geboren: 10-051993 / Stoofkade 23 / Datum vertrek: 20-07-2017;
Zielinski, M. / Geboren: 03-051979 / Stoofkade 11 / Datum vertrek: 20-07-2017;
Supel, M. / Geboren: 03-08-1994 /
Stoofkade 35 / Datum vertrek: 2007-2017;
Strugala, G. / Geboren: 24-051992 / Stoofkade 55 / Datum vertrek: 21-07-2017;
Kolpaczewska, M. / Geboren: 0610-1992 / Stoofkade 55 / Datum
vertrek: 21-07-2017;
Karpinski, M. D. / Geboren: 0402-1990 / Stoofkade 11 / Datum
vertrek: 21-07-2017;

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 neemt

Pekalova, T. / Geboren: 10-071996 / Stoofkade 97 / Datum vertrek: 21-07-2017;
Verweĳ, J. M. / Geboren: 08-071991 / Nijverheidsstraat 1 / Datum
vertrek: 24-07-2017.
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).

Wet milieubeheer
Meldingen op grond van artikel
8.40 van de 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.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:
Activiteitenbesluit milieubeheer
Brouwerĳ Goudasfalt, Gouderaksedijk 32: het realiseren van een
microbrouwerij;
Banketbakkerĳ De Vlaam BV,
Markt 70: het starten van een detailhandel in verkoop van bakkersprodukten.

Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Aanvraag
omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Voor bepaalde activiteiten die door
een inrichting worden verricht is
een omgevingsvergunning met beperkte milieutoets nodig. Aan deze
vergunning worden geen voorschriften verbonden, maar gelden
de artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor deze vergunning wordt de korte (reguliere)
procedure gevolgd. Een aanvraag
hiertoe is ingediend door:
Brouwerĳ Goudasfalt, voor het
realiseren van een microbrouwerij
op het perceel Gouderaksedijk 32
in Gouda.
De aanvraag is ingediend op
8 juli 2017 en heeft kenmerk
2017164033. Bij de aanvraag is tevens een melding voor het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst
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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.

Bron: VVV Gouda
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