Gemeente Gouda
Bekendmakingen 29 juli 2015

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
De gemeenteraad is met zomerreces. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op 9 september.

Noord
Thorbeckelaan
Afgesloten tussen de Bodegraafsestraatweg en het Van Hogendorpplein t/m 25 september.
Oost
Sportlaan
Afgesloten t/m 4 september tussen de Bernadottelaan en de Rutgersstraat.

Omgevingsvergunningen Regulier

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Werk aan de weg
Zoutmansweg en Edisonstraat Reeuwĳk
Afgesloten voor alle verkeer tot
eind juli.
Spoortunnel
De tunnel tussen het Kleiwegplein
en het Burgemeester Jamesplein is
voor groot onderhoud afgesloten:
Voor auto’s t/m 14 augustus. Er is
een omleiding via het Hamstergat.
Voor fietsers t/m 14 augustus. Zij
kunnen gebruik maken van de
fietstunnel bij de Van Henegouwestraat.
Voetgangers kunnen tijdens de

werkzaamheden gebruik blijven
maken van de Spoortunnel.
Binnenstad
Lage Gouwe
• Afgesloten tussen de Achter de
Vismarkt en de Lange Groenendaal op 20 en 21 augustus.
• Afgesloten tussen de Wijdstraat
en de Achter de Vismarkt op 17
en 19 augustus.
Achter de Vismarkt
Afgesloten op 14 augustus van
12.00 tot 16.00 uur.
Turfmarkt
Afgesloten tussen de Naaierstraat
en de Lage Gouwe op 7 augustus
van 11.30 tot 18.00 uur.

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 per 1 juli
2013 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.
Ontvangen omgevingsvergunningen
Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar indienen.
Aangevraagde vergunningen en ontheffingen: hoe kunt u reageren?
Tegen aangevraagde vergunningen kunt u geen bezwaarschrift indie-

Ingediende aanvragen
Kazernestraat 12 t/m 88, het vervangen en verbreden van de pergola (21-07-2015);
Omlooppad, het kappen van 5
bomen (15-07-2015);
plan Zuidelĳke Stempel West,
het nieuwbouwen van 22 appartementen/huurwoningen (17-072015);
plan Zuidelĳke Stempel West,
het nieuwbouwen van 24 koopwoningen (17-07-2015);
Abel Tasmanlaan 39, het kappen
van een wilg (16-07-2015);
Burgvlietkade 26, het realiseren
van een uitbouw aan de achterzijde (13-07-2015);
Graaf Adolfstraat 2, het verbouwen van een schoolcomplex tot
woonzorg (18-07-2015);
Harderwĳkweg 2, het plaatsen
van een luchtbehandelingsinstallatie en koelmachine op het dak
(16-07-2015);
Jaagpad 21, het plaatsen van
een opbouw op een bedrijfsunit
(16-07-2015);
Kleiweg 84, het plaatsen van
reclame (16-07-2015);
naast Naaierstraat 32, het kappen
van een boom (16-07-2015);
naast Poldermeesterslag 52, het
kappen van 3 bomen (16-07-2015);
Ronsseweg 5, het plaatsen van
een hobbykasje op het dakterras
(17-07-2015);

Schielands Hoge Zeedĳk 23, het
tijdelijk runnen van een hondenschool in de buitenlucht (16-072015);
Staringstraat 11, het plaatsen van
een dakopbouw (20-07-2015);
Voorwillenseweg 14a, het vervangen van een berging voor een
garage/berging (19-07-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Omlooppad, het kappen van 5
bomen (21-07-2015);
Winterdĳk t.p.v. de Burg Jamessingel, het vervangen van brug 6
(16-07-2015);
Abel Tasmanlaan 39, het kappen
van een wilg (21-07-2015);
Blommesteinsingel 11, het aanbrengen van luiken aan de voorzijde en zijkant (23-07-2015);
Eerste Hieronymus van Alphenstraat 25, het plaatsen van een
dakopbouw (21-07-2015);
Lange Tiendeweg 34, het wijzigen van de gevelreclame (17-072015);
naast Poldermeesterslag 52, het
kappen van 3 bomen (21-07-2015);
Rĳsselseweg 1, het verbouwen
van het pand (16-07-2015);
tussen Provincialeweg 10 en
Eurorotonde, het realiseren van
een tijdelijk parkeerterrein en dam
(17-07-2015);
Tweede kade 46, het realiseren
van een uitbouw aan de achterzijde (21-07-2015);
Vest 2a, het plaatsen van een
garagedeur (17-07-2015);
Voorwillenseweg 89, het kappen
van een boom (15-07-2015).
U kunt binnen zes weken na de
genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

nen. Wel kunt u schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (zienswĳze)
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

Om het besluit in te zien, kunt
u een afspraak maken via tel.
14 0182.
Verlenging beslistermĳn
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders
hebben de beslistermijn van de
volgende omgevingsvergunningen
verlengd:
Kandeelstraat 31, het plaatsen
van schuifbare balkonbeglazing
(21-07-2015);
Sportlaan 83, het handelen in
strijd met regels RO (20-07-2015).
Noodkap
Op de volgende adressen is door
de gemeente noodkap uitgevoerd:
Nabĳ de hoek van Mastpad/
Oosterwerf
Ontwerpvergunning
Burgemeester en wethouders zijn
in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van
plan om vergunning te verlenen:
Savelberghof 200, het brandveilig gebruiken van zorgcentrum Sa-
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velberg (aanpassing 5e en 6e verdieping).
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen ter inzage
van donderdag 30 juli tot en met
woensdag 9 september 2015. Het
inzien van de stukken kan bij het
omgevingsloket van de Gemeente Gouda tijdens openingsuren in
het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 14 0182.
Belanghebbenden kunnen hun
zienswijzen hierover schriftelijk en
mondelinge binnen deze termijn
indienen bij de gemeente Gouda,
ter attentie van:
Bouw- en Woningtoezicht,
postbus 1086, 2800 BB Gouda,
onder vermelding van ‘zienswijze’
of via tel. 14 0182.
Burgemeester en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker

De burgemeester van
Gouda maakt bekend
Verleende vergunning
De volgende vergunning is verleend door de burgemeester aan:
De heer C.Verhülsdonk, voor het
plaatsen van zes bakken ten behoeve van bomen en planten. Locatie: Korte Noodgodsstraat. De
vergunning is verleend en verzonden op 22 juli 2015.

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).

De burgemeester van Gouda,
dr. M. Schoenmaker

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.

