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Bekendmakingen
22 augustus 2018

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) 58 91 97 of griffie@
gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend

Gemeente Gouda
warenmarkt naar Klein Amerika
tijdens Kermis op de Markt.
De op de genoemde tijden en
weggedeelte geparkeerde auto’s
zullen op grond van de wegsleepverordening van de gemeente
Gouda, weggesleept worden.
Twee weken voorafgaand aan de
ingangsdatum van de tijdelijke verkeersmaatregel wordt met bebording ter plaatse aangegeven welke
weggedeelten het betreft.

Tweede E.J. Potgieterstraat
Afgesloten tot 28 augustus 17.00
uur (deze periode is de kruising
van de tweede E.J. Potgieterstraat
en de Van der Palmstraat niet afgesloten).
Uiverplein
Afgesloten van 3 september t/m 6
november.
Jaagpad
Afgesloten van 3 september 8.00
tot 12 oktober 17.00 uur.

De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 23 augustus t/m 4
oktober 2018. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

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.

Werk aan de weg
Verkeersbesluit
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Gildenburg, in verband met het
“Met Elkaar Festival Noord” wordt
het linkergedeelte van het parkeerterrein Gildenburg op 1 september
2018 van 8.00 tot 17.00 uur gesloten voor alle voertuigen.
De op de genoemde tijden en
weggedeelte geparkeerde auto’s
zullen op grond van de wegsleepverordening van de gemeente
Gouda, weggesleept worden.
Twee weken voorafgaand aan de
ingangsdatum van de tijdelijke verkeersmaatregel wordt met bebording ter plaatse aangegeven welke
weggedeelten het betreft.
Klein Amerika, een gedeelte van
parkeerterrein Klein Amerika wordt
op donderdag 27 september 2018
van 03.30 tot 15.00 uur en op zaterdag 29 september 2018 van
03.30 uur tot 20.00 uur gesloten
voor alle voertuigen. Dit houdt verband met de verplaatsing van de

Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten 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 t/m 13 november. Dit
i.v.m. werkzaamheden op het
kruispunt Sportlaan/Kortestraat.
Pepermolenerf
Afgesloten van 10 september 7.00
tot 23 november 17.00 uur.
Korte Akkeren
Walvisstraat
Afgesloten t/m 4 september.

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

Noord
Groen van Prinsterersingel
Afgesloten t/m 26 augustus.
Westergouwe
Voltaweg en Marconistraat
Afgesloten op:
- 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
Ingediende aanvragen
Blekerssingel 38, het realiseren
van een opbouw op de 2e verd.
(dakterras) (01-07-2018);
Kleiweg 100, het aanbrengen van
zonwering (03-08-2018);
Prins Hendrikstraat 2a, het wijzigen van de reclame van het tankstation (03-08-2018);
Punt 13, het vervangen van de erker, gemeentelijk monument (0508-2018);
van Beverninghlaan 30, het verbouwen van de woning, gemeentelijk monument (27-07-2018);
Vorstmanstraat 57, het veranderen van de bestemming van de
woning (09-08-2018).

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage (zie Toelichting).
Verleende vergunningen
Achter de Vismarkt 20, het
plaatsen van 2 dakramen aan de
voorzijde, rijksmonument (09-082018);
Aderpolderweg 25, het wijzigen
van de in-/uitrit, luifel en fietsenstalling (10-08-2018);
Albrechtsveld 80, het kappen van
een boom (07-08-2018);
Bodegraafsestraatweg 105, het
kappen van een boom (07-082018);
De Baan 125, het kappen van een
boom (09-08-2018);
Hoge Gouwe 69, het aanbrengen
van zonnepanelen en het uitvoeren
van onderhoud aan het pannendak, rijksmonument (06-08-2018);
Lekkenburg 148, het verbouwen
van het kerkgebouw (09-08-2018);
Ronsseweg 708, het plaatsen van
wegschuifbare
balkonbeglazing
(02-08-2018);
Waterlelie 54, het vervangen van
een raamkozijn (08-08-2018).

Toepassing
coördinatieregeling
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde
in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Gouda op 11 juli
2018 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor
het nieuw te maken bestemmingsplan ‘Voormalig Weeshuiscomplex’ en de omgevingsvergunning
ten behoeve van de herbestemming van het weeshuiscomplex
aan de Spieringstraat 1 en 3,
Groeneweg 30, 30a en 32 en Jeruzalemstraat 11 en 12, kadastraal
bekend gemeente Gouda sectie C
nummer 3549 (deels), 350, 3473
(deels) en 3918.
De coördinatieregeling maakt het
mogelijk om gecoördineerd over
het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te besluiten.

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

Dit betekent dat de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning
gelijktijdig plaatsvinden. Tegen
beide kunnen zienswijzen worden
ingediend. Na het vaststellen van
het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning
worden ook deze besluiten gelijktijdig ter inzage gelegd. Tegen
beide kan gecombineerd beroep
worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
De coördinatieregeling heeft dus
tot gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden in plaats
van verschillende afzonderlijke
procedures. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats
zodat een belanghebbende burger
slechts tegen één besluit rechtsmiddelen hoeft aan te wenden.
Tegen het raadsbesluit tot het van
toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar
of beroep worden ingediend.

Bezwaarschriftencommissie
De
Bezwaarschriftencommissie Gouda houdt op donderdag
30 augustus 2018 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:
- 20.15 uur: de verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van het pand gelegen aan
de Middenmolenlaan 1 en Walmolenerf 1a tot en met 1e.
De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen van 22 augustus 2018 t/m 30 augustus
2018 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, telefoonnummer (0182) 58
86 50.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:
Stichting Culifeest Gouda,
voor het houden van een Culifeest
Gouda
Tijdstip: 6 september van 17.00
tot 23.00 uur en 7 september van
17.00 tot 8 september 00.00 uur.
Locatie: Sluisdijk 15 te Gouda.
Vergunning verleend:
13 augustus 2018
Verzenddatum vergunning:
15 augustus 2018
Organisatie Midzomermarkt,
voor het houden van een Midzomermarkt in de binnenstad
Tijdstip: 23 augustus 2018 van
09.00 uur tot 19.00 uur
Vergunning verleend op:
17 augustus
Verzenddatum vergunning:
17 augustus
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).
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.

