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Nieuws
Bekendmakingen
2 augustus 2017

Gemeente Gouda

Help voormalige
vluchtelingen op weg
Het VrĳwilligersInformatiePunt (VIP) herhaalt op veler verzoek
de cursus Eigenwĳs, Wegwĳs, ’s Landswĳs. Deze cursus is
bedoeld voor mensen die voormalige vluchtelingen willen
helpen hun weg te vinden in Gouda.
In zeven donderdagavonden
maakt u kennis met verschillende aspecten van vrijwilligerswerk voor voormalige
vluchtelingen/statushouders.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: de
asielprocedure, ervaringen van
Vluchtelingenwerk Gouda, Cultuurverschillen, religie, gezondheid (o.a. aandacht voor posttraumatisch stresssyndroom)
en het belang van taal.
Aanmelden
U kunt zich opgeven tot 14
september via vip@gouda.nl
t.a.v. Marjo van Loon, onder

vermelding van; Eigenwijs, Wegwijs, ’s Landswijs. Vermeld duidelijk uw naam, mailadres, telefoonnummer en eventueel
organisatie.
Na aanmelding ontvangt u uitgebreidere informatie over de in-

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
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen
zijn alleen informatief.
Aanwĳzing eenrichtingsverkeer Piet Retiefstraat
Op de Piet Retiefstraat wordt vanaf
de Joubertstraat in de richting van
Krugerlaan, door middel van bebording, eenrichtingsverkeer ingesteld
met een uitzondering voor fietsers
en bromfietsers.
Aanwĳzen parkeerverbodzone
Nieuwe Park
Het gedeelte van de wijk Nieuwe
Park, tussen de Winterdijk, de Kanaalstraat, de Aart Luteijnstraat en
het Van Bergen IJzendoornpark,
wordt aangewezen als parkeerverbodzone, onder intrekking van
oude parkeerverboden.
Er zijn geen zienswijzen ontvangen
op de eerder gepubliceerde voor-

Meer weten?
Voor meer informatie over het
VIP kunt u kijken op de website www.gouda.nl/vip. Kijk
ook eens op de website www.
goudvoorelkaar.nl voor vraag
en aanbod van vrijwilligerswerk en andere cursussen van
het VIP.

Data
• De cursus vindt plaats op donderdagavond van 20.00 tot
22.00 uur.
• Data: 21, 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9 en 16 november.
• Locatie: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda
(m.u.v. 12 oktober). Op die avond vindt de cursus plaats in het
Nelson Mandelacentrum, Bernadottelaan 79, Gouda.
• De cursus is gratis maar niet vrijblijvend.
Als u zich opgeeft, rekenen wij ook op uw komst.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

houd van de modules en de
achtergrond van de docenten.
De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Er kunnen maximaal 25
cursisten deelnemen. Geef u
dus vooral zo snel mogelijk op.

Tel. 14 0182

nemens voor instelling van eenrichtingsverkeer op de Piet Retiefstraat
en het aanwijzen van een parkeerverbodzone in het Nieuwe Park. De
definitieve besluiten bevatten geen
wijzigingen ten opzichte van de ter
inzage gelegde ontwerpbesluiten.
De verkeersbesluiten liggen zes weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 3 augustus t/m 13 september 2017. Gedurende deze
termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Den
Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den
Haag. Beroep kan worden ingesteld
door:
- belanghebbenden die eerder
zienswijzen hebben ingebracht
over een ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die het niet
eens zijn met de wijzigingen ten
opzichte van een ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over het ontwerpbesluit.

Werk aan de weg
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met de
Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Raam
Afgesloten op 21 augustus van 8.00
t/m 16.00 uur. Afsluiting is vanaf
Aaltje Bakstraat tot huisnummer 47.
Sint Jansbrug
Afgesloten tussen de Oosthaven en
de Westhaven op 3 augustus van
7.30 uur t/m 12.30 uur.
Lage Gouwe
Afgesloten tussen de Turfmarkt en
de Nieuwehaven op 2 augustus van
7.00 t/m 12.00 uur.
Turfmarkt
Afgesloten op 4 augustus van 12.00
t/m 16.00 uur en op 7 augustus van
9.00 t/m 16.00. De afsluiting is t.h.v.

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-

Expositie‘Vanuit de duisternis’
Jeannette Nieuwesteeg exposeert deze maand in het Huis van de Stad. Zĳ geeft workshops en
cursussen in mozaïek. Ooit begon dit als een hobby, maar inmiddels heeft Jeannette haar eigen
atelier: MoZaEnZo.
Een duistere periode in haar leEtalage van de Stad
Huis van de Stad
ven diende als inspiratiebron
Burgemeester Jamessingel 1 Gouda
EXPOSITIE
www.gouda.nl/expositie
voor haar vrije werk. Het werken
1 - 31 augustus 2017
met mozaïek heeft haar enorm
geholpen om orde in de chaos
van het bestaan te creëren en om
haar binnenwereld naar buiten te
brengen. Haar werk is geheel afhankelijk van haar gemoedstoestand en inspiratie. Het verloop
van duistere naar lichtere tijden
met zijn ups en downs is duidelijk waarneembaar in haar werk,
net als haar technische ontwikkeling in de mozaïek.

VANUIT DE
DUISTERNIS...
Jeannette Nieuwesteeg

gemeente@gouda.nl

huisnummer 109.
Regentesseplantsoen
Afgesloten van 14 t/m 16 augustus
van 7.00 t/m 16.00 uur. Afsluiting
t.h.v. huisnummer 8.
Korte Akkeren
Van der Palmstraat
Gedeeltelijke afsluiting op 16 augustus van 8.30 tot 13.30 uur.
Lisplantsoen
Afgesloten t/m 11 augustus.
Jaagpad
Afgesloten van 4 september 8.00
uur t/m 5 september 17.00 uur.
De afsluiting is t.h.v. huisnummers
10 t/m 18.
Kort Haarlem
Boelekade
- Afgesloten van 11 september
8.00 uur t/m 12 september 17.00
uur. De afsluiting is t.h.v. huisnummers 34 t/m 80.
- Afgesloten 11 t/m 13 september
tussen de Schouwburglaan en de
Eerste Hieronymus van Alphenstraat.
Oost
Dunantsingel
- Afgesloten van 14 augustus t/m
8 september tussen de De Rijkestraat en de Bernadottelaan.
Hiervan is ook de kruising met de
Bernadottelaan 4 t/m 8 september afgesloten.
- Afgesloten van 4 september t/m 20
oktober. Gefaseerde afsluiting van
de Dunantsingel tussen de Bernadottelaan en de Nansenstraat.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
De Wadden (plan Westergouwe,
kavel 26), bouwen van een woning
(20-07-2017);
Kattensingel, Venroystraat en
Verspuystraat, bouwen van 23

www.gouda.nl

eengezinswoningen (locatie 3 Notenboomen) (20-07-2017);
Nieuwe Gouwe kruising Borsteeghstraat, kappen van twee
bomen en het aanleggen van een
uitrit (20-07-2017);
Nieuwe Gouwe O.Z. nabĳ nr.13b,
tijdelijk plaatsen van 2 containers
voor verkoopmogelijkheden
(25-07-2017);
Karnemelksloot 189, plaatsen
van handelsreclame (14-07-2017);
Turfmarkt 60 en Het Klooster 7,
slopen van de kerk en een loods
(17-07-2017);
Wachtelstraat 52, realiseren van
een aanbouw aan bestaande winkel
(14-07-2017);
Wilhelmina van Pruisenlaan 417,
maken van een nieuw entreekozijn
(19-07-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Peperstraat 3 t/m 15, verbouwen
van een deel van het kantoor naar 5
woningen, gemeentelijk monument
(21-07-2017);
Turfsingel 34, verbouwen en beletteren van het pand, gemeentelijk
monument (07-07-2017);
Veenenburg 34, vervangen van de
kozijnen en gevelbetimmering (2507-2017);
Waterlustlaan 34, plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde (2107-2017).
Verlenging beslistermĳn
Turfmarkt 111, inpandig verbouwen van het pand tot woning, rijksmonument (26-07-2017).

Opneming
gegevens vertrek
De volgende personen wonen niet
meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen

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

Expositieruimte
Kom het werk van Jeannette gratis bekijken van 1 t/m 31 augustus in de expositieruimte op de
begane grond. Dit kan tijdens de
openingstijden van het Huis van
de Stad. Kijk voor meer info op
www.gouda.nl/expositie.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

(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:

1975 / Schweitzerplein 58 / Datum
vertrek: 10-07-2017;
Buĳtenhek, E.M. / Geboren: 1707-1987 / Eerste kade 2 a / Datum
vertrek: 10-07-2017;
Chelmowski, K.P. / Geboren: 0412-1995 / Stoofkade 83 / Datum
vertrek: 10-07-2017;
Czucha, K.K. / Geboren: 10-031996 / Stoofkade 19 / Datum vertrek 10-07-2017;
Houri, K. / Geboren: 06-09-1980
/ Ronsseweg 251 / Datum vertrek:
11-07-2017.

Noszczyk, J.K. / Geboren: 19-021976 / Fluwelensingel 35 / Datum
vertrek: 04-07-2017;
Hrichi, M. / Geboren: 05-09-1974 /
IJssellaan 2 A / Datum vertrek: 0607-2017;
Minarik, R. / Geboren: 24-12-1987
/ Stoofkade 69 / Datum vertrek: 0507-2017;
Vasko, S. / Geboren: 09-05-1988 /
Stoofkade 69 / Datum vertrek: 0507-2017;
Nienaltowska, M. / Geboren: 1109-1994 / Stoofkade 17 / Datum
vertrek: 05-07-2017;
Majorowski, E.J. / Geboren: 1904-1995 / Stoofkade 69 / Datum
vertrek: 06-07-2017
Wasilewska, D.B. / Geboren: 2702-1980 / Albert Plesmanplein 18115 / Datum vertrek: 10-07-2017
Celny, B.P. / Geboren: 30-091984 / Albert Plesmanplein 18-115 /
Datum vertrek 10-07-2017;
Bęben, J.J. / Geboren: 22-06-1988
/ Stoofkade 11 / Datum vertrek:
10-07-2017;
Białogoński, B.M. / Geboren: 2209-1993 / Stoofkade 73 / Datum
vertrek: 10-07-2017;
Biss, K. / Geboren: 23-03-1993 /
Stoofkade 87 / Datum vertrek: 1007-2017;
Boulahtouk, R. / Geboren: 13-03-

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).

Wijziging Landelijk
Register Kinderopvang
en Peuterspeelzaalwerk
Op grond van artikel 8 besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend dat er
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk een
wijziging is aangebracht:
St. Quadrant, peuterspeelzaal Eigenwijs op het adres Bernadottelaan 77c te Gouda, is op eigen verzoek uit het register verwijderd per 1
augustus 2017. De activiteiten worden voortgezet in een kinderdagverblijf.
Het actuele register kinderopvang
kunt u vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor algemene informatie kunt u bellen naar
gemeente Gouda via tel. 14 0182.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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.

