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Nieuws
Bekendmakingen
9 augustus 2017

Gemeente Gouda

Jonger dan 27 jaar
en thuiszitten zat?

Heb je geen uitkering en daar
ook geen recht op? Dan kun je
deelnemen aan het traject ‘Jij in
de toekomst’. Samen met een
coach kijk je naar jouw kansen
en mogelijkheden, maar ook
naar je kwaliteiten en vaardigheden. Het uiteindelijke doel is dat
jij een geschikte baan en/of opleiding vindt.

Ben jĳ tussen de 17 en 27 jaar en wil je aan de toekomst werken?
Dan is dit jouw kans! In de regio Midden-Holland is er een
Jongerencoach aangesteld die samen met jou op zoek gaat naar
een passende baan en/of opleiding.
Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

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
Werk aan de weg
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.
Korte Akkeren
Van der Palmstraat
Gedeeltelijke afsluiting op 16 augustus van 8.30 tot 13.30 uur.
Lisplantsoen
Afgesloten t/m 11 augustus.

Ga de uitdaging aan!
Ben je van maandag t/m donderdag beschikbaar tussen 9.00 en
15.00 uur? Meld je dan aan via
michel.hoegee@gouda.nl of via
tel. 06 433 853 77 (bereikbaar
van ma t/m do tussen 9.00 en
15.00 uur).

Tel. 14 0182

Jaagpad
Afgesloten van 4 september 8.00
uur t/m 5 september 17.00 uur. De
afsluiting is t.h.v. huisnummers 10
t/m 18.
Kort Haarlem
Boelekade
- Afgesloten van 11 september
8.00 uur t/m 12 september 17.00
uur. De afsluiting is t.h.v. huisnummers 34 t/m 80.
- Afgesloten van 11 t/m 13 september tussen de Schouwburglaan en de Eerste Hieronymus van Alphenstraat.
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
Achterwillenseweg naast 122,
het bouwen van een villa (29-072017);
Fluwelensingel 35, het verbouwen
van het pand (25-07-2017);
Rietzoom 111, het kappen van 1
berk (26-07-2017);
Tjalkwerf 30, het kappen van een
berk (26-07-2017);

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-

Zeg eens nee!
Jaarlĳks gooien Gouwenaars per persoon gemiddeld
30 kilo papier en karton weg. Recyclen hiervan is leuk maar
voorkomen is beter. Zeg daarom eens nee!
Met een Nee-Nee, of Nee-Jasticker krijgt u geen reclamefolders meer in uw brievenbus.
Dat scheelt ruim 1700 folders
per jaar. Vraag een sticker aan
via www.neeneeneeja.nl of bij
de gemeente. Wilt u de reclamefolders niet missen? Bekijk
ze dan via een app of online.
Kijk voor meer informatie op
www.neeneeneeja.nl.

gemeente@gouda.nl

Turfmarkt 72, het herschikken van
bestaande dakpannen, rijksmonument (25-07-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Westhaven, het vernieuwen van
een steiger (01-08-2017);
Blekerssingel 35, het vergroten
van de uitbouw op de 1e etage (0108-2017);
Esdoornstraat 23, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning (01-08-2017);
Gouderaksedĳk 77, het legaliseren van een brug (28-07-2017);
Oudebrugweg 13, het wijzigen
van de gevel (02-08-2017);
Tielweg 26, het intern verbouwen
van het pand (01-08-2017);
Turfmarkt 90, het schilderen/wijzigen van de kleuren van de woning
(monument), rijksmonument (03-082017);
Van Bergen Ĳzendoornpark 13,
het maken van een muurdoorbraak
en plaatsen dubbel glas, gemeentelijk monument (28-07-2017);
Vest 71 en 75, het plaatsen van 2
dakkapellen en realiseren dakterras
(02-08-2017);
Voorwillenseweg 22, het plaatsen van een raam in de zijgevel,
gemeentelijk monument (02-082017).
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.

www.gouda.nl

Verlenging beslistermĳn
Turfmarkt 111, het inpandig verbouwen van het pand tot woning,
rijksmonument (26-07-2017).

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:
Gonen, S.H. / Geboren: 01-071997 / Bernadottelaan 105 / Datum
vertrek: 17-07-2017;
Geurts, M. / Geboren: 14-10-1985
/ Bernadottelaan 43 / Datum vertrek: 13-07-2017;
Wodnicki, B. / Geboren: 09-051991 / Stoofkade 13 / Datum vertrek: 18-07-2017;
Malaga, J.J. / Geboren: 17-021997 / Stoofkade 13 / Datum vertrek: 18-07-2017;
Malaga, D.J. / Geboren: 23-011995 / Stoofkade 13 / Datum vertrek: 18-07-2017;
van Dĳk, C.T. / Geboren: 02-11-

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

Van afval scheiden
naar afval voorkomen

Tijdelijk meer
goederentreinen
via Gouda
Vanwege werkzaamheden rijden
er t/m vrijdag 11 augustus geen
treinen over de Moerdijkbrug bij
Rotterdam. Gedurende die tijd
worden goederentreinen omgeleid via Gouda en de Betuweroute. Ook ’s nachts rijden er hierdoor meer treinen.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de
website www.prorail.nl.

www.gouda.nl/twitter

1997 / Coniferensingel 43 / Datum
vertrek: 18-07-2017;
El-Jilali, M. / Geboren:18-11-1993
/ Getijmolenerf 63 / Datum vertrek:
18-07-2017.
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).

Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Nieuwe Beren B.V. h.o.d.n. De
Beren Gouda, locatie Harderwijkweg 1A te Gouda voor het uitoefenen van een horeca-inrichting (verzonden 01-08-2017).
La Oliva, locatie Markt 16 te Gouda
voor het uitoefenen van een horecainrichting (verzonden 24-07-2017).
Café de Stoof, locatie Stoofsteeg
16 te Gouda voor het uitoefenen
van een horeca-inrichting (verzonden 19-07-2017).
The Spicy Company h.o.d.n.
KFC Gouda, locatie Harderwijkweg 1 te Gouda voor het uitoefenen
van een horeca-inrichting (verzonden 19-07-2017).
U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indie-

www.gouda.nl/facebook

nen (zie Toelichting).

Drank- en
horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester
aan:
Nieuwe Beren B.V. h.o.d.n. De
Beren Gouda, locatie Harderwijkweg 1A te Gouda voor het uitoefenen van een horeca-inrichting (verzonden 01-08-2017).
La Oliva, locatie Markt 16 te Gouda
voor het uitoefenen van een horecainrichting (verzonden 24-07-2017).
Café de Stoof, locatie Stoofsteeg
16 te Gouda voor het uitoefenen
van een horeca-inrichting (verzonden 19-07-2017).
The Spicy Company h.o.d.n.
KFC Gouda, locatie Harderwijkweg 1 te Gouda voor het uitoefenen
van een horeca-inrichting (verzonden 19-07-2017).
U kunt de verleende vergunningen
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
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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.

