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Gemeente Gouda

WhatsApp Buurtpreventie werkt ook in Gouda
Overal in Nederland maken
steeds meer inwoners gebruik
van een WhatsApp-groep om
hun buurt of wĳk veiliger te
maken. Ook in Gouda zĳn ruim
70 WhatsApp-groepen actief.
WhatsApp is ontworpen voor
smartphones en maakt het onder meer mogelijk om elkaar berichtjes te sturen (chatten) en

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
e-mail: griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Kleiweg, op de (kop van de) Kleiweg wordt tussen huisnummers 86
en 108 een zonaal parkeerverbod
ingesteld voor fietsen en bromfietsen.
Constantĳn Huygensstraat, intrekking van het verbod voor bestuurders die vanaf de Constantijn Huygensstraat naar de
Rotterdamseweg gaan, om door
te gaan bij nadering van verkeer uit
tegengestelde richting.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 18 augustus t/m 28 september. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Goudse
Houtsingel en Willenskade van 31
augustus t/m 2 september.
Middenmolenlaan
Afgesloten ter hoogte van de Voorwillenseweg van 29 augustus tot 7
oktober.
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van de Symfonielaan van 12 september t/m 6
oktober.
Binnenstad
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Raam en de
Keizerstraat van 28 t/m 30 septem-

foto's, geluids- en video-opnamen te delen. Met de groepschat-functie kunnen buurtbewoners elkaar attent maken op
zaken die spelen in de buurt.
Ze kunnen samen een oogje in het
zeil houden en sneller verdachte
situaties melden bij de politie.
De gemeente en de politie juichen
het initiatief van een WhatsApp-

ber en van 12 t/m 14 oktober.
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost van 22 augustus
t/m 20 april 2018.
Wĳdstraat - Dubbele Buurt
Afgesloten op de splitsing Wijdstraat - Dubbele Buurt op 22 augustus van 7.00 tot 16.00 uur.
Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten 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
Keerkring
Gefaseerd afgesloten van 15 augustus t/m 4 november.
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.
Raaphorstpolderweg
Afgesloten op de kruising met de
Voorwillenseweg van 22 augustus
t/m 9 september.
Oost
Benadottelaan
Afgesloten vanaf de Sportlaan t/m
de von Suttnerstraat t/m 9 september.
Oosterwei
Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat
t/m De Rijkestraat van 5 september
t/m 7 oktober.
Westergouwe
Sluisdĳk
Afgesloten van 18 augustus 19.00
uur t/m 19 augustus 5.00 uur en
van 22 augustus 19.00 uur t/m 23
augustus 5.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Achter de Vismarkt 16, plaatsen van een ventilatierooster in een
gemeentelijk monument (03-082016);

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-

groep van harte toe, omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn
in de wijk.
Eerst 112 bellen
Als iemand binnen de groep
een verdachte situatie of persoon signaleert, belt hij of zij
eerst 112 en stuurt daarna een
bericht in de WhatsApp-groep.
Zo ontvangt iedereen binnen

de groep een melding en is de
buurt of wijk dus op de hoogte
van verdachte situaties en extra
alert. Ondertussen kan de politie tot eventuele actie overgaan.
Wilt u weten of er al een actieve BuurtWhatsAppgroep is in
uw buurt of wilt u meer informatie over het opzetten van een
BuurtWhatsApp? Kijk dan op
www.gouda.nl/whatsapp.

Cronestein 51, bouwen van een
aanbouw en vergroten van de
schuur (04-08-2016);
Graaf Florisweg 113-115, verbouwen van een gemeentelijk monument (01-08-2016);
Heuvellaan 2, herbestemmen van
een kantoorpand tot appartementen (03-08-2016);
Hoogstraat 24, opknappen van de
gevel van een gemeentelijk monument (09-08-2016);
Ĳssellaan 98, plaatsen van een
overkapt bouwwerk (zonwering) in
de achtertuin (08-08-2016);
Karnemelksloot 6a, bouwen van
een appartementengebouw intrekken vergunning (07-03-2016);
Krugerlaan 52, kappen van drie
houtopstanden (25-07-2016);
Markt 37, herindelen van terras
en plaatsen van zonwering (26-072016);
Turfsingel 70, verbouwen en renoveren van twee woningen (0708-2016);
Veerstal 16-18, wijzigen van kantoorfunctie in woning en toevoegen
van balkon (09-08-2016);
Vest 22, bouwen van een fietsenberging en herstellen achtergevel
(14-07-2016).

van een kronkelwilg (08-08-2016,
zaaknr. 2016134638);
Noordelĳk Halfrond 12, tijdelijk
wijzigen van kantoor naar onderwijsfunctie (05-08-2016, zaaknr.
2016113906).

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

Bornemissza, G. / Geboren: 0111-1977 / Stoofkade 73 / Datum
vertrek:13-07-2016;
Castanera, J.A.M.R. / Geboren:
29-06-1994 / Nijverheidsstraat 63 /
Datum vertrek:13-07-2016;
Charaf, M. / Geboren: 12-02-1993
/ Spoorstraat 3 / Datum vertrek: 1307-2016;
Flux, A.G.J. / Geboren: 02-041965 / Julianahof 171 / Datum vertrek:18-07-2016;
Flux, G. / Geboren:13-05-2000 /
Julianahof 171 / Datum vertrek: 1807-2016;
Garcia El Aji, A. / Geboren: 22-011990 / de Rijkestraat 8 / Datum vertrek: 18-07-2016;
Joseph, J.D.E. / Geboren: 20-011982 / Spoorstraat 3 / Datum vertrek: 18-07-2016;
Huls, J.J.G. / Geboren: 01-051981 / Willem Vroesenplein 3 / Datum vertrek: 18-07-2016;
Kooistra, G. / Geboren: 27-071963 / IJssellaan 2A / Datum vertrek: 18-07-2016;
van der Laan, J. / Geboren: 2406-1966 / Schilkerpolderstraat 10 /
Datum vertrek: 19-07-2016;
Lansheuvel, C.T. / Geboren: 1903-1989 / Turfmarkt 28 / Datum
vertrek: 19-07-2016;
El Majaeti, A. / Geboren: 22-011988 / Nijverheidsstraat 63 / Datum vertrek: 19-07-2016;
Mans, F. / Geboren: 01-05-1960 /
Spoorstraat 3 / Datum vertrek: 1907-2016;

Geweigerde
omgevingsvergunning
Zeugstraat 5, plaatsen van twee
pontons in het water t.b.v. een terras (08-08-2016).
Verleende
omgevingsvergunningen
Jan Philipsweg 29, plaatsen van
een opbouw op de bestaande aanbouw aan de achterzijde (09-082016);
P.C. Bothstraat 91, plaatsen van
een opbouw op de keuken aan de
achterzijde (10-08-2016);
Provincialeweg 30, tijdelijk plaatsen van een bouw- en promotiebord (09-08-2016);
Vest 30, renoveren van het dak
(monument) (09-08-2016);
Waterruit 61, wijzigen van de vooren achtergevel van de aanbouw
(09-08-2016);
Westhaven 21, groot onderhoud
aan een monument (08-08-2016).
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
nabĳ Solingenstraat 2, kappen

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.

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

Doymaz, Y. / Geboren: 22-091982 / Nijverheidsstraat 59 / Datum vertrek: 18-07-2016;
van Hengel, K. / Geboren:12-03-1980 / IJssellaan 2a /
Datum vertrek: 26-07-2016.
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).

Ontheffing geluidshinder
Burgemeester en wethouders hebben besloten een ontheffing te verlenen op het verbod op het veroorzaken van geluidshinder aan
Strukton Systems B.V. voor werkzaamheden aan de spoorlijn Gouda
nabij de spoorbrug over de “Gouwe” in de periode gelegen tussen
zaterdag 15 oktober 01.00 uur en
maandag 17 oktober 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 via tel. (088) 54
50 000. Dit besluit is geregistreerd
onder kenmerk 2016142827.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit d.d. 9 augustus 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 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. Deze bekendmaking staat
ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.
odmh.nl.

Bezwaarschriftencommissie
De
Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op vrĳdag 26 augustus een openbare hoorzitting in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda
en het volgende bezwaarschrift zal
worden behandeld:
10.45 uur: verleende (vaste) stand-

plaatsvergunning voor het plaatsen
van een verkoopwagen op Klein
Amerika te Gouda.
De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen van 17 t/m
25 augustus ter inzage bij het secretariaat van de commissie, Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. Gelieve vooraf een afspraak te maken met het
secretariaat via tel. (0182) 58 89 02.

Oproep
De directie Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente
Gouda roept de heer A. Nuguse,
geboren op 11 november 1977, op
om in de week van maandag 22
t/m vrijdag 26 augustus 2016 zijn
op naam gestelde brief af te halen. U moet zich via de intercom bij
de beveiliging melden van het Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan
Eetcafé Lounge Copacabana,
Willem en Marialaan 32 te Gouda
voor het exploiteren van een horecabedrijf. Vergunning verzonden
op 4 augustus 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).

Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunning is verleend door de burgemeester aan Winkeliersvereniging Tiendeweg/Zeugstraat voor
het houden van de Midzomermarkt
op donderdag 18 augustus van
09.00 uur tot 18.00 uur. Vergunning verleend op 9 augustus 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).

Ventvergunning
De ventvergunning is verleend
door de burgemeester aan Ĳsman
BVBA voor het venten van consumptie-ijs van 9 augustus tot 30
september. Vergunning verzonden
op 9 augustus 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.

