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Nieuws
Bekendmakingen
8 augustus 2018

Gemeente Gouda

Beter leren lezen, schrijven en rekenen
Heeft u - of iemand die u kent - moeite met het invullen van formulieren, reizen met het openbaar vervoer; het lezen van een (dokters)recept; het werken met de computer of het (voor-)
lezen op andere momenten?
Binnen de gemeente Gouda
zijn er heel veel mogelijkheden
om beter te leren lezen, schrijven en rekenen. Als u ouder
bent dan 18 jaar, in de regio
Midden-Holland woont en niet
inburgeringsplichtig bent, kunt
u (zonder eigen bijdrage) allerlei
cursussen volgen.

worden met de computer en internet, of trainingen volgen over het
zoeken naar werk. Daarnaast kunt
u ook lessen volgen bij NL Educatie, waar u al deze dingen leert in
kleine groepjes van een professionele leerkracht. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mailtje naar
subsidieloket@gouda.nl.

Cursussen
U kunt bijvoorbeeld in de bibliotheek cursussen volgen om beter te leren lezen, om handiger te

Spreekuur
Als u naar het spreekuur van het
Taalhuis gaat, kijkt u samen waar
u het meest aan hebt, en zorgen

de mensen daar dat u bij de juiste organisatie terecht komt.
Helpende hand
Kent u iemand die hiermee geholpen kan worden? Iemand
die dit zelf misschien niet goed
kan lezen of er tegenop ziet om
iets te regelen? Praat er dan
samen over, misschien kunt
u iemand net het laatste zetje
geven.
U bent niet alleen!

Volg ons vanaf nu ook op Instagram en blijf op de hoogte van leuke nieuwtjes
en evenementen! Heb je zelf een leuke foto van Gouda? Deel deze dan met
#gemeentegouda en wie weet zie je jouw foto terug op ons account!

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend
De gemeenteraad is met reces tot
begin september. De eerstvolgende
raadsbijeenkomst is op 19 september. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda. Kijk voor meer
informatie op www.gouda.nl/ris of
neem contact op met de griffie via tel.
(0182) 589197 of griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten van 20 augustus 8.00
tot 24 augustus 17.00 uur en van
27 augustus 8.00 tot 7 september
17.00 uur.
Binnenstad
Achter de Vismarkt
Afgesloten op 5 september van 7.00
tot 16.00 uur.
Kleiweg
Afgesloten op 28 augustus van 7.00
tot 11.00 uur.
Turfmarkt
Afgesloten op 21 augustus van 7.00
tot 16.00 uur.
Kuiperstraat
Afgesloten van 12 september 7.00
tot 14 september 16.00 uur.
Goverwelle
Sportlaan
Afgesloten van 20 augustus t/m 13
november. Dit i.v.m. werkzaamheden op het kruispunt Sportlaan/
Kortestraat.

Tel. 14 0182

Pepermolenerf
Afgesloten van 10 september 7.00
tot 23 november 17.00 uur.
Korte Akkeren
Rotterdamseweg
Tot 10 augustus 15.00 uur is er een
halve rijbaan afzetting.
Walvisstraat
Afgesloten t/m 4 september.
Tweede E.J. Potgieterstraat
Afgesloten van:
- 15 augustus 8.00 tot 17 augustus
17.00 uur.
- 20 augustus 8.00 tot 28 augustus 17.00 uur (deze periode is de
kruising van de tweede E.J. Potgieterstraat en de Van der Palmstraat niet afgesloten).
Kort Haarlem
Voorwillenseweg
Afgesloten van 17 september 8.00
tot 28 september 17.00 uur.
Zuidelijke Steijnkade
Afgesloten van 27 augustus 8.00 tot
14 september 17.00 uur.
Nieuwe Park
Ronsseweg
Afgesloten op 20 augustus van 8.00
tot 16.00 uur.
Noord
Groen van Prinsterersingel
Afgesloten t/m 26 augustus.
Westergouwe
Voltaweg en Marconistraat
Afgesloten van:
- 17 september 7.00 tot
30 september 17.00 uur;
- 10 november 7.00 tot
11 november 17.00 uur;
- 17 november 7.00 tot
18 november 17.00 uur.

Omgevingsvergunningen
Regulier

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?
Ingediende aanvragen kunt u op verzoek inzien, stuur uw verzoek naar
omgevingsloket@gouda.nl. Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen
kunt u geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw mening kenbaar maken over het voorgenomen

gemeente@gouda.nl

Ingediende aanvragen
Cronestein 12, het aanleggen van
een onderheid terras en het plaatsen van een veranda (23-07-2018);
Moerbeistraat 18, het aanleggen
van een uitrit (23-07-2018);
Ronsseweg 708, het plaatsen van
wegschuifbare balkonbeglazing (1807-2018);
Westhaven 12, het verbouwen
t.b.v. het inpassen van studentenkamers met sanitair (28-06-2018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage (zie Toelichting).
Verleende vergunningen
Bodegraafsestraatweg 53, het
plaatsen van een dakkapel op het
zijdakvlak (30-07-2018);
Burgvlietkade 34, het aan de achterzijde uitbreiden van de woning en
het uitdiepen van de kelder (30-072018);
IJssellaan 165, het kappen van een
boom (30-07-2018);
Moleneind 29, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde (3007-2018);
Nieuwe Gouwe Oost Zijde 9, het
in gebruik nemen van een autobedrijf met in- en verkoopactiviteiten
(25-07-2018);
Nieuwehaven 314, het verhogen
van het dak (25-07-2018);
Prunuslaan 33, het realiseren van
een uitbouw aan de voorzijde van
de woning (30-07-2018);
Rossinistraat 80, het plaatsen van
een dakopbouw (30-07-2018).
Verlenging beslistermijn
Dijkstraat 6, het realiseren van een
extra verdieping op de woning (3007-2018).

Opneming gegevens
vertrek
Onderstaande personen wonen niet

Expositie augustus:
‘Aquarelleergroep De Kade’
Deze maand exposeert aquarelleergroep ‘De Kade’ in het
Huis van de Stad. De groep
bestaat uit negen vrouwen en
wordt geleid door beeldend
kunstenaar Sary ten Napel.
De groep komt wekelijks samen
in Buurthuis De Kade. De uitdaging van het werken met aquarelverf en de vrijwel onbeperkte
mogelijkheden die dit materiaal
biedt, blijft voor hen een onuitputtelijke bron van inspiratie.
Een bijkomende moeilijkheid
van aquarelleren is dat er van
licht naar donker gewerkt wordt,
waarbij het papier wit is. Het is
heel direct en heeft daardoor
weinig mogelijkheden tot corrigeren. Het gebruik van veel of
weinig water heeft invloed op
www.gouda.nl

het werk. Het afdrukken van
materialen met verschillende
structuren en het gebruikmaken
van sjablonen geeft verrassende
resultaten.

@gemeentegouda

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.
Vaško, Š. / Geboren: 09-05-1988 /
Stoofkade 61 / Datum vertrek: 1207-2018
Zdziebłowski, D.P. / Geboren: 2402-1996 / Stoofkade 65 / Datum
vertrek: 12-07-2018
Juchniewicz, K. / Geboren: 16-021997 / Stoofkade 49 / Datum vertrek: 12-07-2018
Mitkova, Z.A. / Geboren: 27-121994 / Stoofkade 37 / Datum vertrek: 12-07-2018
Krzyczkowski, A. / Geboren: 0906-1991 / Stoofkade 73 / Datum
vertrek: 12-07-2018
Humeniuk, M. / Geboren: 18-021998 / Stoofkade 49 / Datum vertrek: 12-07-2018
Władyka, J.M. / Geboren: 02-101997 / Stoofkade 79 / Datum vertrek: 12-07-2018
Piotrowski, J.P. / Geboren: 07-081989 / Stoofkade 31 / Datum vertrek: 12-07-2018
Hristoskov, I. / Geboren: 03-091993 / Stoofkade 47 / Datum vertrek: 12-07-2018
Zagora, M. / Geboren: 22-12-1995
/ Stoofkade 29 / Datum vertrek: 1207-2018
Závodská, Z. / Geboren: 29-04-

bouwplan en deze mondeling of schriftelĳk richten aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland via tel. (088) 54 50 000 of
postbus 45, 2800 AA in Gouda. In geval van een uitgebreide procedure kunt u een
formele zienswĳze indienen over het voorgenomen bouwplan. Deze zienswĳze
kunt u schriftelĳk indienen bĳ het college van burgemeester en wethouders van
Gouda via postbus 1086, 2800 BB in Gouda.
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

Nieuwsgierig geworden?
U bent van harte welkom om de
expositie te bekijken tijdens de
openingstijden van het Huis van
de Stad. De expositieruimte is
vrij toegankelijk.

gemeentegouda

gemeentegouda

1997 / Stoofkade 29 / Datum vertrek: 12-07-2018
Szokało, J. / Geboren: 18-09-1986
/ Stoofkade 65 / Datum vertrek: 1207-2018
Weissbrot, M. / Geboren: 05-031996 / Stoofkade 29 / Datum vertrek: 12-07-2018
El Madani, M. / Geboren: 06-081990 / Burg.Gaarlandtsingel 56 /
Datum vertrek: 16-07-2018.

uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw
zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via info@
odmh.nl. Vermeld u daarbij het kenmerk 2018174964. Na afloop van
de inzagetermijn wordt een definitief
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen
wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH via
info@odmh.nl of tel. 088-54 50 000.

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontwerpbesluit is vastgesteld
op de aanvraag met kenmerk
2018174964. Dit betreft het brandveilig gebruiken van het pand ter
plaatse van de Savelberghof 200 in
Gouda. In het ontwerpbesluit wordt
de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:
• brandveilig gebruik
(brandveiligheid)
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij
de gemeente Gouda. Het adres en
de openingstijden kunt u vinden
op de website van de gemeente.
De inzageperiode is zes weken en
start op de eerste werkdag na de
publicatiedatum van deze bekendmaking.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunning is verleend door de burgemeester aan:
Songs about Fish and Ships, locatie Museumhavencafé, Buurtje 1
te Gouda, 21 september 2018 van
19.00 uur tot 23.00 uur (verleend 30
juli 2018).
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

te ondertekenen. Het college of de burgemeester neemt 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.

