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Nieuws
Bekendmakingen
27 juli 2016

Gemeente Gouda

GOUDasfalt kan van start

Burgemeester Schoenmaker
en het bestuur van GOUDasfalt
hebben donderdag een handtekening gezet onder de huurovereenkomst van het voormalige Koudasfalt-terrein.

2

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
Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Goudse
Houtsingel en Willenskade van 31
augustus t/m 2 september.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten van de westelijke ingang t/m 28 april 2017.
Korte Akkeren
Koningin Wilhelminaweg
Afgesloten tussen de Nachtegaalstraat en de Julianahof van 1 t/m
19 augustus.
Reigerstraat
Afgesloten tussen de Roerdompstraat en de Koningin Wilhelminaweg t/m 19 augustus.
Nieuwe Park
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.
Oosterwei
Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat
t/m De Rijkestraat van 5 september
t/m 7 oktober.

Veel achterpoorten van woningen in Gouda zijn aardedonker
door het ontbreken van poortverlichting. Voor inbrekers is
dat juist een prettige werkomgeving. Zet inbrekers in het licht en
ontvang 50% van de kosten van
het aanbrengen van energiezuinige poortverlichting retour (met

Tel. 14 0182

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Groenhovenweg, kappen van vier
dode bomen Groenhovenweg (1407-2016);
Weidebloemkwartier,
kappen
van diverse bomen (20-07-2016);
Westergouwe, bouwen van 42
appartementen
Westergouwe
Gouda (12-07-2016);
Clarissenhof 6, plaatsen van een
overkapping (20-07-2016);
Goudkade 16, renoveren van de
loskade incl. baggerwerkzaamheden (18-07-2016);
Groenhovenweg t.h.v. Iepenlaan
1, kappen van een dode boom (0407-2016);
Coniferensingel t.h.v. nr. 3, kappen
van een dode boom (04-07-2016);
Peperstraat 29, plaatsen van een
tijdelijk parkeerdek t.b.v. werkzaamheden (12-07-2016);
Provincialeweg 30, plaatsen van
een bouw- en promotiebord (1407-2016);
Turfmarkt 58, aanbrengen van reclame (18-07-2016);
Turfsingel 69, renoveren van de
woning (15-07-2016);
Westergouwe aan de Schiermonnikoogstraat
kavel
24,
bouwen van een vrijstaande woning (12-07-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Groenhovenweg, kappen van vier
dode bomen Groenhovenweg (2007-2016);
Achterwillenseweg 7, kappen
van twee kastanjebomen (15-072016);
Groenhovenweg t.h.v. Iepenlaan
1, kappen van een dode boom (0407-2016);
Coniferensingel t.h.v. nr. 3, kappen
van een dode boom (04-07-2016);
Joubertstraat 90, doorbreken
van een binnenwand van de kamer
naar de keuken (18-07-2016);
Mercatorsingel 8, plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde (1907-2016);

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-

gemeente@gouda.nl

Omlooppad, Kamperfoelielaan
en Groene Eiland, kappen van
vier bomen (14-07-2016);
Oosthaven 13, 13a t/m 13n, realiseren van 13 woningen boven de
kantoorruimte (19-07-2016);
Veenenburg 9, plaatsen van een
dakkapel op de voorgevel (15-072016);
Allendestraat 13, nieuw bouwen
van een bijgebouw (05-07-2016).
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
Julianasluisterrein 1, plaatsen
van een afsluitbare overdekte fietsenstalling (19-07-2016).

Kappen zieke bomen
Op een drietal locaties binnen de
gemeente Gouda is iepziekte geconstateerd. Om verdere infecties in de omgeving te voorkomen,
worden deze bomen zo snel mogelijk gekapt. Hier is geen vergunning
voor nodig. Het kappen is maandag
25 juli gestart. Op de locatie Onder
de Boompjes/Industriestraat betreft
het 2 bomen en op de locatie Groene Wal betreft het 1 boom.

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

een maximum van 50 euro per
aansluitpunt).
De bijdrage poortverlichting
werkt op basis van declaratiekosten voor het aanbrengen van
poortverlichting. Kijk voor de
voorwaarden op www.gouda.nl/
poortverlichting.

Eerder kocht de gemeente Gouda al de grond van de voormalige asfaltcentrale Koudasfalt. Het terrein met een grootte
van 29.000m2 biedt kansen voor
Gouda door de strategisch gelegen locatie en de mogelijkheden om het terrein verder te ontwikkelen.
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Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

Astrid den Haan

Met deze ondertekening en het
overhandigen van de sleutel is
de laatste stap gezet en kan burgerinitatief GOUDasfalt het terrein verder ontwikkelen.

Poortverlichting met korting

www.gouda.nl

te nemen op de persoonslijst. Dit
betekent dat zij daardoor formeel
niet meer op het adres staan ingeschreven.
Czarski, J.S. / Geboren: 24-111994 / Stoofkade 57 / Datum vertrek: 05-07-2016;
Czajkowski, K.Z. / Geboren: 0504-1983 / Stoofkade 59 / Datum
vertrek: 05-07-2016;
Sadowska, M. / Geboren: 22-051969 / Stoofkade 57 / Datum vertrek: 05-07-2016;
Stępień, Ł.Z. / Geboren: 21-121987 / Stoofkade 57 / Datum vertrek: 05-07-2016;
Záň, M. / Geboren: 20-12-1994 /
Stoofkade 53 / Datum vertrek: 0507-2016;
Kmeťová, D. / Geboren: 11-031995 / Stoofkade 53 / Datum vertrek: 05-07-2016;
Jurczak, R.S. /Geboren: 07-071993 / Stoofkade 49 / Datum vertrek: 05-07-2016;
Wójcik, M.P. / Geboren: 21-021993 / Stoofkade 61 / Datum vertrek: 05-07-2016;
Safi, M. / Geboren: 15-07-1991 /
Stoofkade 49 / Datum vertrek: 0507-2016;
Fuchs, M.P. / Geboren: 11-011998 / Stoofkade 63 / Datum vertrek: 06-07-2016;
Fils, A. / Geboren: 16-05-1992 /
Stoofkade 69 / Datum vertrek: 0607-2016;
Hoferica, M. / Geboren: 25-061974 / Stoofkade 71 / Datum vertrek: 06-07-2016;
Oborzil, S. / Geboren: 17-12-1992
/ Stoofkade 73 / Datum vertrek: 0607-2016.
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).

Subsidieplafond 2017 /
Wijziging subsidieregeling OAB
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 juli 2016
het subsidieplafond 2017, beho-

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

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

rende bij de Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid, hebben vastgesteld op een bedrag van
2.214.304,00 euro. Tevens hebben zij het besluit tot wijziging van
de Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Het
hierboven genoemde besluit treedt
de dag na deze publicatie in werking. Het besluit is kosteloos in te
zien bij het klantcontactcentrum
in het Huis van de Stad (via tel.14
0182) en op www.gouda.nl.

gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Verleende exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Wĳn en Bubbels, Veerstal 20 te
Gouda voor het uitoefenen van een
horecabedrijf (verzonden 21-072016);
Curcuma, Korte Groenendaal 21
te Gouda voor het uitoefenen van
een horecabedrijf (verzonden 2107-2016);
Lounge-café Mona Lisa, Vredebest 14 te Gouda voor het uitoefenen van een horecabedrijf (verzonden 21-07-2016);
Liberties, Nieuwe Gouwe OZ 13c
te Gouda voor het uitoefenen van
een horecabedrijf (verzonden 2107-2016);
GTC Horeca, locatie Burgemeester van Reenensingel 101 te Gouda
voor het uitoefenen van een horecabedrijf (verzonden 21-07-2016).
U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een

Verleende drank- en
horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester aan:
Wĳn en Bubbels, Veerstal 20 te
Gouda voor het uitoefenen van een
horecabedrijf (verzonden 21-072016);
Curcuma, Korte Groenendaal 21
te Gouda voor het uitoefenen van
een horecabedrijf (verzonden 2107-2016);
Lounge-café Mona Lisa, Vredebest 14 te Gouda voor het uitoefenen van een horecabedrijf (verzonden 21-07-2016)
Liberties, Nieuwe Gouwe OZ 13c
te Gouda voor het uitoefenen van
een horecabedrijf (verzonden 2107-2016);
GTC Horeca, Burgemeester van
Reenensingel 101 te Gouda voor
het uitoefenen van een horecabedrijf (verzonden 21-07-2016).
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).

Mandatenbesluiten
Mandatenbesluit
Terrasvergunning
Vanaf 28 juli 2016 ligt bij de publieksbalie van het Huis van de
Stad, Burg. Jamessingel 1 te Gouda, voor een ieder het 'Mandatenbesluit Terrasvergunningen’, ter inzage. Dit besluit regelt in welke
zaken de burgemeester mandaat
heeft verleend aan het hoofd van
de afdeling Veiligheid & Wijken om
namens hem besluiten over terrasvergunningen te nemen. Dit mandatenbesluit is op 27 juli in werking
getreden.

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.

