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Vrijwilligersfeest: Jullie zijn GOUD(‘s)!
Gouda is trots op zĳn vrĳwilligers. Zĳ zĳn onmisbaar
en daarom zeggen wĳ: ‘vrĳwilligers zĳn Goud!’ Om jullie te bedanken organiseert de gemeente Gouda op 30
oktober het vrĳwilligersfeest.

De vrijwilligers in onze stad vervullen bijvoorbeeld wensen op de
nationale ouderenwensdag, organiseren sportmiddagen of gaan
gezellig met iemand op stap. Zij
nemen ouderen mee voor een
wandeling, verzorgen gezellige
spelmiddagen en zijn betrokken
bij de kindervakantieweek. Zonder
de belangeloze inzet van talloze
Goudse vrijwilligers zouden veel
evenementen niet mogelijk zijn.
Hapje en drankje
Net als voorgaande jaren staan
de burgemeester, wethouders
en raadsleden van de gemeente
Gouda en directeuren van diverse Goudse organisaties klaar om
de vrijwilligers te voorzien van een
hapje en een drankje.
“Ik ben super trots op de Goudse
vrijwilligers. Deze mensen hebben
zoveel over om belangeloos iets te

doen voor anderen. Ze zijn onmisbaar voor Gouda. Onze vrijwilligers zijn Goud voor elkaar!”, aldus
wethouder Laura Werger.
Aanmelden
U kunt zich via de organisatie waar
u werkzaam bent als vrijwilliger
aanmelden. Alle Goudse organisaties met vrijwilligers ontvangen
in augustus een uitnodigingsbrief.
Zij kunnen tussen 1 september en
25 september vrijwilligers aanmelden. Er geldt een maximum aantal
kaarten dat beschikbaar is per vrijwilligersorganisatie.
Sponsors
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van
Grand Canyon en de Sint Janskerk. Kijk voor meer informatie
over het vrijwilligersfeest op www.
gouda.nl/vip

Licht bij de poort schrikt inbrekers af
Woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel van
veiligheid. U kunt zelf veel doen
om uw huis minder aantrekkelijk
te maken voor inbrekers. Zij houden niet van veel licht, een donkere steeg of poort is dan ook inte-

ressanter dan een goed verlichte
poort. Met de subsidieregeling
van de gemeente Gouda wordt
de aanschaf van goede poortverlichting voor u een stuk aantrekkelijker.

Bĳdrage in de kosten
Om het gebruik van poortverlichting te stimuleren, kunt u de helft
van de kosten van het aanbrengen van energiezuinige poortverlichting terugkrijgen. Dit met een
maximum van 50 euro per aan-

sluitpunt. De bijdrage poortverlichting werkt op basis van declaratiekosten voor het aanbrengen
van poortverlichting. De voorwaarden en het declaratieformulier vindt u op de website: www.
gouda.nl/poortverlichting.

In contact met het college
Voor het college van burgemeester en wethouders is contact met
de stad een belangrĳk speerpunt. Om van inwoners, ondernemers
en instellingen te horen wat goed en wat niet goed gaat, wat beter
kan en welke oplossingen zĳ zien.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende afspraken op de agenda staan:
1 september, het college dineert
met ereburgers.
College Ontmoet
Vrijwel iedere dinsdagmiddag bezoekt het college een organisatie,
vereniging of bedrijf in Gouda voor
een nadere kennismaking. Op 1
september bezoeken burgemeester en wethouders de begraafplaats, natuurbegraafplaats en crematorium IJsselhof van Yarden.
Inloopspreekuur in de wĳk
Wethouder Tetteroo zit op 4 september van 12.30 tot 13.30 uur in de
bibliotheek (De Chocoladefabriek)
klaar voor het inloopspreekuur.

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.
Volg de gemeente op Twitter via
@gemeentegouda.

Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda
gemeente@gouda.nl
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/contact of bel met
het Klant Contact Centrum via
tel. 14 0182.
Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

Bekendmakingen

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

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Werk aan de weg
Schielands Hoge Zeedĳk
Afgesloten op de aansluiting met
de Rotterdamseweg t/m 8 april
2016. In verband met het plaatsen van een tijdelijke Rotterdamsebrug.
Binnenstad
Spoortunnel
Afgesloten voor fietsers tussen het
Kleiwegplein en het Burgemeester
Jamesplein t/m 31 augustus.
Lage Gouwe
Afgesloten tussen de Lange Groenendaal en de Turfmarkt t/m 28
augustus.
Turfmarkt
Afgesloten tussen de Naaierstraat
en de Lage Gouwe van 31 augustus t/m 2 september en van 7 t/m
9 september.
Zeugstraat
Afgesloten van 31 augustus tot 4
september.
Kuiperstraat
Afgesloten vanaf de Raam t/m de
Keizerstraat tot 11 september.

Wĳdepoort
Afgesloten van 31 augustus tot 11
september.
Bloemendaal
Bloemdaalseweg
Afgesloten tussen de Burgemeester van Reenensingel en de Hugo
de Vrieslaan t/m 26 augustus.
Goudse Poort
Burgemeester van Reenensingel
Afgesloten op de splitsing met de
Tielweg t/m 25 september.
Goverwelle
Verdistraat
Afgesloten van 31 augustus tot 16
oktober.
Korte Akkeren
Herenstraat
Afgesloten tussen de Walvisstraat
en de Prins Hendrikstraat t/m 28
augustus.
Noord
Thorbeckelaan
• Afgesloten tussen de Bodegraaf-

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-

sestraatweg en het van Hogendorpplein t/m 25 september.
• Afgesloten tussen de Johan
de Wittlaan en de Bodegraafsestraatweg t/m 2 oktober.
Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Bernadottelaan en de Rutgesstraat tot 18
september.

De Bezwaarschriftencommissie
De
Bezwaarschriftencommissie Gouda houdt op donderdag 3
september een openbare hoorzitting. De hoorzitting wordt gehouden in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda
en de volgende bezwaarschriften
zullen worden behandeld:
- 19.30 uur: verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden
van het schipperswachtlokaal op
het perceel gelegen aan de Schielands Hoge Zeedĳk 1 te Gouda.
- 21.15 uur: verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van
zonnepanelen op het perceel gelegen aan de Hoge Gouwe 99 te
Gouda.
De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen van 27 augustus 2015 tot en met 3 september 2015 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.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
nabĳ Gershwinstraat 5, het bouwen van 2 woningen (07-08-2015);
Nieuwehaven 118, het renoveren van het dak van een gemeentelijk beschermd monument (1208-2015);
Thorbeckelaan 6, het plaatsen van
een vlaggenmast (05-08-2015);
Troelstralaan 9, het kappen van
twee bomen (13-08-2015);
Vest 2a, het plaatsen van een 2e
garagedeur (13-08-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
nabĳ de la Reylaan, het kappen
van 5 bomen (14-08-2015);
Willem de Zwĳgersingel – Thorbeckelaan, het herplaatsen van
2 pylonen (kunstwerk) langs het
fietspad (18-08-2015);
Burgemeester
Martenssingel
141, het kappen van een boom
(14-08-2015);
Ridder van Catsweg 244 en
244a, het plaatsen van een balkonhek op het dakterras van nr.
244 en 244a (13- 08-2015).
U kunt binnen zes weken na de
genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting). Om de besluiten in te

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

zien kunt u een afspraak maken
via tel. 14 0182
Verlenging beslistermĳn
Hoge Gouwe 189, het plaatsen
van reclame en het legaliseren
van zonder omgevingsvergunning
aangebrachte
toegangsdeuren
(19-08-2015).

Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van plan zijn om
vergunning te verlenen voor het
brandveilig gebruiken van een tijdelijke uitbreiding van de Livingstoneschool, Livingstonelaan 60.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen ter inzage
van woensdag 29 augustus tot en
met dinsdag 6 oktober 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.

Noodkap
Op de volgende adressen is door
de gemeente noodkap uitgevoerd:
Rĳnenburg 27.

Opneming
gegevens vertrek
Ambtshalve opneming
gegevens vertrek
Onderstaande 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.
Sherafnya, G H / geboren 24-021955 / Marga Klompéstraat 14 /
datum vertrek 05-08-2015;
Swiderski, J / geboren 16-041980 / Cronjéstraat 24 / datum
vertrek 05-08-2015.
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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.
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De burgemeester van
Gouda maakt bekend

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Heeft u 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).

Naamgeving
openbare ruimte
Burgemeester en wethouders van
Gouda hebben op 17 augustus
2015 besloten tot:
Het vaststellen van de benaming
openbare ruimte: Wiardi Beckmanhof.

Burgemeester en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker

Exploitatievergunning
en drank- en horecavergunning
De exploitatievergunning en dranken horecavergunning zijn verleend
door de burgemeester aan:
die Bolle knĳpt ‘m, locatie Stoofsteeg 16 voor het uitoefenen van

een horeca-inrichting.
(verzonden 18 augustus 2015).
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Koffiehuis Ref, locatie Aaltje Bakstraat 8 voor het exploiteren van
een inrichting.
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(verzonden 18 augustus 2015).
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).

De burgemeester van Gouda,
dr. M. Schoenmaker

