Gemeente Gouda

Verklein risico op inbraak tijdens vakantie
Het risico op inbraak in uw woning is rond de zomerperiode 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. U
kunt het hele jaar door gebruikmaken van deze ‘vakantieservice’.
Agenten zullen in samenwerking met stadstoezichthouders
van de gemeente Gouda extra
surveilleren in buurten en wijken waar relatief veel mensen
op vakantie zijn.
Aanmelden
U kunt uw vakantie melden
door een formulier in te vullen op www.gouda.nl/vakantieservice. Of vul uw gegevens in
op een vakantieservicekaart en
breng of verstuur deze (in een

Tijdelijk meer
goederentreinen
via Gouda
Vanwege werkzaamheden rijden er tot en met 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.
Kijk voor meer informatie op
www.prorail.nl.
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enveloppe) naar: Politie Gouda,
onder vermelding van ‘vakantieservice’, Nieuwe Gouwe O.Z. 2,
2801 SB Gouda. De vakantieservicekaart kunt u ophalen bij het
politiebureau, het Huis van de
Stad of aanvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente via tel.14 0182.
Wat kunt u zelf doen?
Een fijne vakantie begint uiteraard met een goede voorbereiding. Ook hoe u uw woning

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
Jeruzalemstraat
Afgesloten tot 28 juli.
Sint Jansbrug
Afgesloten tussen de Oosthaven
en de Westhaven op 3 augustus
van 7.30 uur t/m 12.30 uur.
Spieringstraat
Afgesloten t/m 27 juli.
Lage Gouwe
Afgesloten tussen de Turfmarkt en
de Nieuwehaven op 2 augustus
van 7.00 t/m 12.00 uur.
Korte Akkeren
Dotterplantsoen
Afgesloten t/m 31 juli.
Lisplantsoen
Afgesloten t/m 11 augustus.
Van der Palmstraat
Gedeeltelijke afsluiting op 16 augustus van 8.30 tot 13.30 uur.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Bodegraafsestraatweg
Stoplichten staan op knipperen op
woensdag 26 en donderdag 27 juli
tussen 9.00 en 15.00 uur.

- Laat buren weten wanneer u
op vakantie bent;
- Niet thuis? Zorg dat er ’s
avonds wel licht brandt (bijv.
met een timer);
- Zorg dat uw woning er bewoond uitziet. Vraag buren
of familie om de post weg te
halen;
- Sluit uw ramen en deuren
zorgvuldig af. Leg sleutels
uit het zicht;
- Vermeld uw afwezigheid
niet op uw voicemail of
sociale media zoals: Twitter
en/of Facebook.

Wie krijgt in 2018 een
Koninklijke onderscheiding?
U heeft nog een paar dagen
om een Koninklĳke onderscheiding aan te vragen. Kent
u iemand die een lintje verdient? Misschien heeft u een
broer die zich al jarenlang vrĳwillig voor een vereniging inzet
of een vriend(in) die zich belangeloos voor anderen inzet. Tĳd
om hen in het zonnetje te zetten!

Koninklijke onderscheiding moet
vóór 1 augustus gebeuren. Voor
vragen kunt u bellen naar de

gemeente via tel. 14 0182 of
mailen naar lintjes@gouda.nl.

Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding regelt u
via een formulier op de site
www.lintjes.nl. U kunt het formulier ook opvragen via de gemeente. Het aanvragen van een

Kapotte spullen? Breng ze naar het Repair Café!
Een lekke fietsband of een
laptop die niet goed functioneert? Dit zĳn voorbeelden van

zaken waarmee u bĳ het Repair Café terecht kunt. Er zĳn
in Gouda twee Repair Cafés

actief. Deze zĳn gelegen in
Bloemendaal en Korte Akkeren.
In het Repair Café draait het
om het (samen) repareren van
spullen. Op beide locaties is
gereedschap en materiaal aanwezig, zodat alle mogelijk reparaties uitvoerbaar zijn.

spullen laten repareren. Denk
hierbij niet alleen aan kleding
maar ook aan meubels, fietsen, speelgoed en elektrische
apparaten. Op beide locaties
zijn deskundige vrijwilligers
aanwezig die veel weten over
verschillende soorten reparaties en ook weten hoe zij deze
moeten uitvoeren. Beide Repair Cafés zijn gratis toegankelijk.

Van reparatie tot kop koffie
Heeft u geen kapotte spullen
thuis? Ook dan bent u van harte
welkom. De koffie en thee staan
klaar en er is een leestafel met
verschillende boeken over het
repareren van spullen. Ook kunt
u eventueel andere bezoekers
helpen bij het uitvoeren van een
reparatie.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

verzocht, geldt het besluit pas nadat op het verzoek is beslist. Voor
de behandeling van het verzoek is
griffierecht verschuldigd.

melding van kenmerk 2017114778,
gestuurd worden naar het college
van burgemeester en wethouders
van de gemeente Gouda, Postbus
1086, 2800 BB Gouda. Aan de behandeling van het bezwaarschrift
zijn voor het indienen geen kosten
verbonden.

Gemeente Gouda

Bekendmakingen
26
juli 2017
Gemeente Gouda,
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

achterlaat. Let daarom op de
volgende zaken:

Foto: Oscar van der Wijk
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U kunt verschillende soorten

Tel. 14 0182

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Aernout Drostkade 28, plaatsen
van een dakkapel aan de achterzijde (13-07-2017);
Burgemeester
Martenssingel
15, kappen van een wilg (14-072017);
Lage Gouwe 242, kappen van
twee bomen (13-07-2017);
Middenmolenplein 140, uitbreiden van het winkelcentrum (14-072017);
Middenmolenplein 64, plaatsen
van banieren rondom vestiging (1907-2017);
Middenwillenseweg 165, plaatsen van een dakkapel (18-072017);
Nieuwehaven 314, vervangen van
de voorgevel en inpandig verbouwen (11-07-2017);
Noothoven van Goorstraat 60,
plaatsen van handelsreclame (1707-2017);
Plataanstraat 36, vergroten van
de woning (15-07-2017);
Turfmarkt 44, aanpassen van de
voor en zijgevel en uitbreiden achterzijde (14-07-2017);
Van der Palmstraat 44, plaatsen
van een dakkapel (14-07-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunningen
Burgemeester Jamessingel 2,
plaatsen van reclame (19-07-2017).
Verleende vergunningen
Calslaan naast nr. 99, tijdelijk verplaatsen van de Jongeren Ontmoetingsplek naast Calslaan 99 (19-072017);
Achterwillenseweg 29, uitbreiden
van de woning (19-07-2017);
Bentpoldererf 32, plaatsen van
een bruggetje naar het eiland (1907-2017);
Ericalaan 23, veranderen/vernieuwen van de kozijnen in voorgevel
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(14-07-2017);
Gravestein 12, plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (14-072017);
Jaagpad 17, plaatsen van een
dakkapel (19-07-2017);
Jaagpad 20a en 20b, verbouwen
van 1 woning naar 2 woningen (1407-2017);
Lange Tiendeweg 43, vervangen
van een melkwit raampje voor glas
in lood raam (17-07-2017);
Middenmolenlaan 1 en Walmolenerf 1a t/m e, wijzigen van het
pand (20-07-2017).
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
Kampenringweg 40, verbouwen
van het pand (17-07-2017).

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:
F.P. van Thol / Geboren: 04-121975 / Fluwelensingel 35 / Datum
vertrek: 27-06-2017.

www.gouda.nl

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 geluid (APV)
Burgemeester en wethouders hebben het volgende besluit genomen:
Het verlenen van een ontheffing
van het verbod op het veroorzaken
van geluidshinder aan Mourik i.v.m.
werkzaamheden (versterking dijk)
aan de Goejanverwelledijk te Gouda in de periode van 23 augustus tot
31 december 2017 tussen 7.00 uur
en 18.00 uur (niet op zon- en feestdagen).
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 (tel. 088 54 50 000). Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk
2017145982.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit d.d. 17 juli 2017
onder vermelding van bovenstaand
kenmerk 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.
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

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.

Wet milieubeheer
Maatwerkvoorschriften
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een
omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig.
In bepaalde gevallen kan verzocht
worden om aanvullende maatwerkvoorschriften op te stellen naast de
voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende maatwerkvoorschriften opgesteld:
Shimai Sushi, voorschriften ten
aanzien van het lozen van afvalwater zonder vetafscheider op het
perceel Lange Tiendeweg 71, 2801
KG Gouda.
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 (tel. 088 54 50
000). Dit besluit is geregistreerd
onder kenmerk 2017114778.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit d.d. 18 juli
2017 een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet, onder ver-

Van afval scheiden
naar afval voorkomen

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, blijft het besluit gelden totdat de Voorzieningenrechter
het besluit schorst. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
verschuldigd.
U kunt ook digitaal het verzoek om
voorlopige voorziening indienen 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.
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:
Stichting Museum Gouda, Achter de Kerk 14, veranderen van het
bedrijf (museum);

Vervolg op
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Slagerĳ Bloemendaal, Lekkenburg 5, starten van een slagerij;
DTB Auto & Motor, Edisonstraat
16g, starten van het bedrijf in onderhoud en reparaties van auto's;
Rederĳ De Vrĳheid B.V., Gouderaksedijk 32, starten van een stadsstrand met paviljoen;
Stedin Operations B.V., Bodegraafsestraatweg nabij nr. 141, wijzigen van een gasdrukregel- en
meetstation;
Kamphuisen Siroopwafelbakkerĳ B.V., Markt 69, starten van het
bedrijf in bakken en verkopen van
stroopwafels;

Gemeente Gouda

Stichting GOUDasfalt, Gouderaksedijk 34, plaatsen van een propaangastank en leidingen.

ven) plaatsvinden is het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ van toepassing.

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.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:
Aannemersbedrĳf
Batenburg
B.V. te Bergschenhoek, voor het
lozen van grondwater afkomstig
van ontwatering vanwege het aansluiten van de drainage van vijftien
woningen op het regenwaterriool
op een bouwplaats op het Oranjeplein.
Aannemersbedrĳf
Batenburg

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Op lozingen die niet vanuit een
huishouden of een inrichting (een
bedrijf, inclusief landbouwbedrij-

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-

B.V. te Bergschenhoek, voor het
lozen van huishoudelijk afvalwater
in een vuilwaterriool op een bouwplaats op het Oranjeplein.
Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 van het Besluit lozen
buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.
De stukken liggen niet ter inzage.
Bron: VVV Gouda
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Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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.

