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Nieuws
20 juli 2016

Gemeente Gouda

Laat de politie weten dat u op vakantie gaat
Het risico op inbraak in uw
woning is in de weken van de
zomervakantie een stuk groter. Dat hoeft u er natuurlĳk
niet van te weerhouden om
op vakantie te gaan. U kunt
bĳ de politie melden dat u niet
thuis bent, zodat er een extra
oogje in het zeil kan worden
gehouden.

De gemeenteraad
maakt bekend
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 email: griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluit
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Conventstraat, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 21 juli 2016 t/m 31 augustus
2016. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Kleiweg
Afgesloten aan de zijde van de Korte Vest t/m 22 juli.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten van de westelijke ingang t/m 28 april 2017.
Korte Akkeren
Koningin Wilhelminaweg
Afgesloten tussen de Nachtegaalstraat en de Julianahof van 25 juli
t/m 13 augustus.
Reigerstraat
Afgesloten tussen de Roerdompstraat en de Koningin Wilhelminaweg van 12 t/m 20 augustus.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Afgesloten tussen het Crabethpark
en de Kattensingel t/m 22 juli.
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
Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat
t/m De Rijkestraat van 5 september
t/m 7 oktober.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen

Agenten zullen in samenwerking met stadstoezichthouders
van de gemeente Gouda in de
zomerperiode extra surveilleren in buurten en wijken waar
relatief veel mensen op vakantie zijn.
Melden
U kunt dit doen door een formulier in te vullen op www.gouda.nl/

Middenwillenseweg, het bouwen
van 1 verkeersbrug, 4 voetgangersbruggen en 3 duikerbruggen
(01-07-2016);
Jac. P. Thĳsselaan 43, het wijzigen van de gevel/buitendeur (0607-2016);
Jan Philipsweg 29, het plaatsen
van een opbouw op de bestaande
aanbouw aan de achterzijde (0507-2016);
Joubertstraat 90, het doorbreken
van een binnenwand van de kamer
naar de keuken (01-07-2016);
Omlooppad, Kamperfoelielaan
en Groene Eiland, het kappen van
4 bomen (07-07-2016);
Voorwillenseweg 125, het plaatsen van een dakopbouw met dakkapel (30-06-2016);
Voorwillenseweg 145, het wijzigen van de voorgevel van de woning (05-07-2016);
Voorwillenseweg 87, het vergroten van de woning (08-07-2016);
Wachtelstraat 3a, het vergroten
van het balkon aan de achterzijde
(08-07-2016);
Westhaven 1, het wijzigen van de
kleur van de gevels (07-07-2016);
Wethouder Venteweg 85, het wijzigen en vervangen van kozijnen
(30-06-2016);
Zeugstraat 5, het plaatsen van 2
pontons in het water t.b.v. het realiseren van een terras (05-07-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Achter de Kerk 15, het kappen
van een boom (08-07-2016);
Julianasluisterrein, het aanleggen van een tijdelijk fietspad en tijdelijke brug t.b.v. dijkversterking
Moordrecht (25-07-2016 tot 01-102016) (11-07-2016);
Middenwillenseweg, het bouwen
van 1 verkeersbrug, 4 voetgangersbruggen en 3 duikerbruggen
(13-07-2016);
Achter de Kerk 13, het aanleggen
van kabels en leidingen rondom de
kerk (12-07-2016);
Klein Amerika 11, het inpandig
verbouwen van een pand (13-072016);
Markt 52, het plaatsen van gevelreclame (08-07-2016);
Raesbergenstraat 59, het plaatsen van balkonbeglazing (12-072016);
van Baerlestraat 41, het realiseren van een dakopbouw op de bestaande garage (11-07-2016);
Zeugstraat 76, 78 en 82, het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden (13-07-2016).
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
Binnenpolderweg 15, het bouwen van een tuinkamer (11-072016);
Vest 30, het renoveren van het dak
(monument) (07-07-2016);
Westhaven 21, het plegen van

vakantieservice of haal een
aanmeldkaart op het politiebureau. Naar aanleiding van de
ontvangen formulieren en kaarten maakt de politie een surveillance-overzicht. Het gaat hierbij
dan over extra inzet per wijk of
buurt, niet per huis of straat. Uiteraard gaan de gemeente en
de politie zeer voorzichtig met
uw melding om.

groot onderhoud aan een monument (08-07-2016).

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.
van Leeuwen, R. / Geboren: 0104-1964 / Knipmolenweg 24 / Datum vertrek: 23-06-2016;
Kariouh, H. / Geboren:14-07-1992
/ Meerburgstraat 43 / Datum vertrek: 27-06-2016;
Staal, J. / Geboren: 14-02-1975
/ Albert Plesmanplein 36 / Datum
vertrek: 28-06-2016;
Tihouna, S. / Geboren: 08-101980 / Wibautstraat 52 / Datum
vertrek: 28-06-2016;
Kumanov, K.V. / Geboren: 16-111989 / Stoofkade 37 / Datum vertrek: 28-06-2016;
Šarközi, R. / Geboren: 01-11-1995
/ Stoofkade 37 / Datum vertrek: 2806-2016;
Wolicka, N. / Geboren: 07-121989 / Stoofkade 39 / Datum vertrek: 28-06-2016;
Wolicki, M. / Geboren: 02-011987 / Stoofkade 39 / Datum vertrek: 28-06-2016;
Budai, I.R. / Geboren: 01-01-1984
/ Stoofkade 41 / Datum vertrek: 2806-2016;
Lednický, K. / Geboren: 18-091995 / Stoofkade 41 / Datum vertrek: 28-06-2016;
Farkas, Á. / Geboren: 24-02-1983
/ Stoofkade 41 / Datum vertrek: 2806-2016;
Tósaki, Z. / Geboren: 08-05-1988
/ Stoofkade 43 / Datum vertrek: 2806-2016;
Voszti, K. / Geboren: 25-10-1994 /
Stoofkade 47 / Datum vertrek: 2806-2016;
de Vos, V. / Geboren: 22-08-1990
/ Weerestein 23 / Datum vertrek:
28-06-2016.
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).

Bestemmingsplan
Harderwijkweg
De gemeenteraad van Gouda heeft
op 6 juli 2016 het bestemmingsplan Harderwijkweg gewijzigd
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vastgesteld.
Bestemmingsplan
Harderwijkweg is opgesteld met het oog op
het realiseren van een tweetal restaurants aan de Harderwijkweg.
Op het beoogde perceel Harderwijkweg 1 is momenteel een kantoorgebouw aanwezig. Het kantoorgebouw wordt gesloopt. Ten
behoeve van de vestiging van een
fastfoodformule Kentucky Fried
Chicken en eetcafé De Beren, een
formule voor ‘casual dining’, is een
bestemmingsplan voorbereid. Het
bestemmingsplan Harderwijkweg
biedt het juridisch kader waarmee
de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt.
Ter inzagelegging
Het bestemmingsplan Harderwijkweg ligt van 21 juli 2016 t/m 1 september 2016 voor een ieder op de
volgende wijzen ter inzage:
• Digitaal via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
roo/bestemmingsplannen?
planidn=NL.IMRO.0513.0305
BpHwijkweg-DF01;
• Digitaal via de website www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen, onder
'ter inzage liggende plannen'
• Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1 in
Gouda.
Beroep instellen
Tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan kan met
ingang van 22 juli 2016 t/m 1 september 2016 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.
De mogelijkheid om beroep in te
stellen bestaat voor belanghebbenden:
1. die tijdig hun zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren hebben
gebracht;
2. die bezwaar hebben tegen de
aangebrachte wijzigingen;
3. aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten, dat zij niet tijdig
zienswijzen over het ontwerp bij
de gemeenteraad kenbaar hebben
gemaakt.
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep heeft geen
schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk
een verzoek om een voorlopige
voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
hetzelfde adres.
Het vaststellingsbesluit treedt een
dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment
nog niet beslist over een verzoek
tot een voorlopige voorziening, dan
treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Bestemmingsplan
Middengebied,
Gouda Oost
De gemeenteraad van Gouda heeft
op 6 juli 2016 het bestemmingsplan Middengebied, Gouda Oost
gewijzigd vastgesteld.
In het kader van de wijkontwikkeling is door gemeente en Woonpartners gezamenlijk een plan ontwikkeld voor herontwikkeling van
de De Rijkestraat en omgeving. Het
project voorziet in de bouw van 20
grondgebonden woningen en 20
appartementen.
Aan de westrand van het plangebied (De Rijkestraat) ligt een rij portiekwoningen met in de onderlaag winkels. Meer naar het oosten
stond een school, die vooruitlopend op dit plan reeds gesloopt is.
Aan de zuidkant (Verzetslaan) ligt
een C1000-supermarkt. De supermarkt wordt verplaatst naar een locatie ten zuiden van de Sportlaan.
Om de gewenste ontwikkelingen
ruimtelijk te borgen en juridisch
mogelijk te maken, is bestemmingsplan 'Middengebied Gouda
Oost' opgesteld.
Ter inzagelegging
Het bestemmingsplan Middengebied, Gouda Oost ligt van 21 juli
2016 t/m 1 september 2016 voor
een ieder op de volgende wijzen
ter inzage:
• Digitaal via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
roo/bestemmingsplannen?
planidn=NL.IMRO.0513.1012
BPMidGe-DF01;
• Digitaal via de website www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen, onder
'ter inzage liggende plannen'
• Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1 in
Gouda.
Tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan kan met
ingang van 22 juli 2016 t/m 1 september 2016 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.
De mogelijkheid om beroep in te
stellen bestaat voor belanghebbenden:
1. die tijdig hun zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren hebben
gebracht;
2. die bezwaar hebben tegen de
aangebrachte wijzigingen;
3. aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten, dat zij niet tijdig
zienswijzen over het ontwerp bij
de gemeenteraad kenbaar hebben
gemaakt.
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep heeft geen
schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk
een verzoek om een voorlopige
voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op

hetzelfde adres.
Het vaststellingsbesluit treedt een
dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment
nog niet beslist over een verzoek
tot een voorlopige voorziening, dan
treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Ontheffing geluid (APV)
Burgemeester en wethouders hebben het volgende besluit genomen:
Het verlenen van een ontheffing
van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder aan Aannemers- en Wegenbouwbedrĳf
Versluys & Zoon BV in verband
met werkzaamheden aan het wegdek op de Nieuwe Gouwe OZ in de
periode van maandag 15 augustus
t/m vrijdag 26 augustus 2016 in de
uren gelegen tussen 19.00 uur en
05.00 uur.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda, bereikbaar via
tel. (088) 54 50 000. Dit besluit
is geregistreerd onder kenmerk
2016132449.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit d.d. 12 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.
Voorlopige voorziening
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 griffierrecht 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.
Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.
odmh.nl.
Vervolg op
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Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning
verleend aan: Het Braadkippetje voor verkoop van vers gebraden kip gedurende de periode van
18 juli 2016 t/m 5 december 2016
van 12.00 uur tot 18.30 uur weke-

Gemeente Gouda

lijks op maandag. Locatie Gildenburg te Gouda. (vergunning verzonden 11 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
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

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-

De burgemeester
maakt bekend
Verleende exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Brownies & downieS Gouda,
locatie Korte Tiendeweg 15 te
Gouda voor het uitoefenen van
een horeca-inrichting (vergunning verzonden 7 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

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

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.

