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Nieuwe plek voor kunstwerk
Kop van de Kleiweg

Het kunstwerk van twee cirkels, dat op de Kop van de Kleiweg
stond, is nu te vinden op het plein voor het Huis van de Stad.
Wethouder Bergman en kunstenaar Marinus Boezem onthulden
de cirkels afgelopen donderdag op deze nieuwe plek.
Het kunstwerk stond sinds 2002
op de Kop van de Kleiweg. Door
herinrichting van de stadsentree
moest er worden gezocht naar
een nieuwe locatie.

In de grote cirkel is de noordelijke sterrenhemel met alle Latijnse benamingen van de sterrenbeelden gezandstraald. Het
is een schematische weergave
van het eeuwige en oneindige

heelal. Als tegenhanger laat de
kleine cirkel een labyrint zien.
Het is een oud symbool, dat in
alle culturen gebruikt wordt om
betekenis te vinden in het korte aardse bestaan. Het ontwerp van het kunstwerk heeft
het bekende labyrint van de
13e eeuwse kathedraal van
Chartres overgenomen.

Goudse Vrijwilligersmarkt
Op zoek naar vrĳwilligerswerk? Kom dan naar de Goudse Vrĳwilligersmarkt op 7 april. Ruim vĳftig organisaties zĳn op zoek
naar vrĳwilligers.

Betekenis kunstwerk
De twee grote cirkels zijn uit
zwart graniet gehakt. De bovenzijden zijn gepolijst tot
zwarte spiegels, waarin de
lucht prachtig wordt gereflecteerd. De twee cirkels zijn min
of meer elkaars tegenpolen.

Woensdagavond 5 april worden
o.a. de volgende onderwerpen
in de gemeenteraad besproken:
Besluitvormende
raadsvergadering
• Westergouwe (2e fase),
Stedenbouwkundig plan
en Beeldkwaliteitsplan
• Leegstandverordening
• Benoeming bestuurslid
Stichting het Van Iterson
Ziekenhuis

Al sinds de middeleeuwen kan
het grote labyrint in Chartres
als een soort pelgrimstocht
bewandeld worden. De lange
tocht is een zoektocht naar het
leven. Niet het eindpunt is belangrijk, maar de reis zelf.
Kamer van Koophandel
De twee cirkels zijn niet alleen
zeer geschikt als banken, ze
zijn ook letterlijk een rustpunt
in de hectiek. Het kunstwerk
is geschonken door de Kamer
van Koophandel kring MiddenHolland aan de gemeente Gouda.

Vanavond in de
gemeenteraad

7 april 2017 van 16.00 tot 18.00 uur

Huis van de Stad

www.goudvoorelkaar.nl/vrĳwilligersmarkt
Er zijn organisaties uit diverse
sectoren aanwezig, zoals welzijn, sport en cultuur. Zij gaan
graag met jou in gesprek over
vrijwilligerswerk.
Iedereen is welkom!
Van jong tot oud, iedereen is

welkom op 7 april van 16.00
tot 18.00 uur in het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein
1. Aanmelden is niet nodig.
Kijk voor meer informatie over
vrijwilligerswerk op de website
www.gouda.nl/vip

U bent van harte welkom in
het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1. Kijk
voor uitgebreide informatie op
www.gouda.nl/ris. Wilt u zeker
weten of een onderwerp besproken wordt? Bel dan met de
griffie via tel. (0182) 58 91 97.
www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook

de gemeente Krimpenerwaard
gepland.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

Jonger dan 27 jaar en thuiszitten zat?
Ben jĳ tussen de 17 en 27 jaar en wil je aan de toekomst werken? Dan is dit jouw kans! In de regio Midden-Holland is er
een Jongerencoach aangesteld, die samen met jou op zoek
gaat naar een passende baan en/of opleiding.
Heb je geen uitkering en daar
ook geen recht op? Dan kun je
deelnemen aan het traject ‘Jij
in de toekomst’. Samen met
de coach kijk je naar jouw kansen en mogelijkheden, maar ook
naar je kwaliteiten en vaardigheden. Het uiteindelijke doel is dat
jij een geschikte baan en/of opleiding vindt.

Ga de uitdaging aan!
Ben je van maandag t/m donderdag beschikbaar tussen
9.00 en 15.00 uur? Meld je
dan aan via michel.hoegee@
gouda.nl of via tel. 06 433 853
77 (bereikbaar van ma t/m do
tussen 9.00 en 15.00 uur).

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.

Gemeenten werken samen aan toekomst Promen

Maandelĳks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met een van de
collegeleden over wilt spreken? Het eerstkomende spreekuur is op maandag 10 april tussen 17.00 en 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.

Gouda wil verder met de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening bĳ Promen.
Dit gebeurt in samenwerking
met de gemeenten Alphen aan
den Rĳn, Capelle aan den Ĳssel, Krimpen aan den Ĳssel,

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
6 april: Burgemeester Schoenmaker en wethouder Bergman -
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Krimpenerwaard,
veen en Zuidplas.

Daarnaast wil Gouda samen met
de overige gemeenten aan Promen vragen om vraaggerichte
dienstverlening te organiseren

Bekendmakingen

Woensdag 12 april:
Oriëntatieweek
De oriëntatieweek is een avond
van en voor de gemeenteraad. Op
die avond wordt er geen officiële
raadsvergadering gehouden maar
hebben de fracties in de gemeenteraad de mogelijkheid om zelf onderwerpen te agenderen.

Fracties kunnen inwoners of vertegenwoordigers van organisaties uitnodigen om van zich te laten horen, bijvoorbeeld door een
presentatie te houden. Op deze

voor de Participatiewet, waaronder beschut werk. De komende
tijd gaan de gemeenten in overleg met Promen om dit verder uit
te werken.
Meer informatie vindt u op www.
gouda.nl/nieuws

College ontmoet
Op dinsdag 11 april staat een
ontmoeting met het college van
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De gemeenteraad
maakt bekend

Waddinx-

start kaasmarktseizoen;
7 april: Wethouder Dijkstra opening Vrijwilligersmarkt;
10 april: College - kennismakingsbijeenkomst nieuwe inwoners;
13 april: Wethouder Dijkstra opening Goudse pand Jeugdbescherming, Horizon en Impegno;
17 april: Wethouder Dijkstra opening paasontbijt op Goudse Markt.

Tel. 14 0182

manier kunnen zij op verzoek van
fracties hun invloed uitoefenen op
onderwerpen en kunnen fracties
de informatie betrekken bij eventuele besluitvorming in de gemeenteraad.
Wilt u meer informatie? Kijk dan
op www.gouda.nl/ris. Of neem
contact op met de griffie via tel.
(0182) 58 91 97 of per mail: griffie@gouda.nl.
Op woensdag 19 april 2017 komt
de raad bijeen voor een verkennende raadsbijeenkomst.

gemeente@gouda.nl

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 28 maart onder meer het volgende besluit genomen:
Vernieuwd welstandsbeleid stimuleert bouw- en duurzaamheidsinitiatieven
In de afgelopen maanden is overlegd met vertegenwoordigers van
bewoners, ondernemers en maat-

www.gouda.nl

schappelijke organisaties over het
voorstel tot wijzigingen in het welstandsbeleid.
Welstandsbeleid bepaalt welke regels er gelden voor bijvoorbeeld
nieuwe dakkapellen en nieuwbouw. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren wordt het
welstandsbeleid aangepast in bepaalde gebieden en categorieën.
In belangrijke mate gaat het dan
om niet-woongebieden en bouwinitiatieven die betrekking hebben
op individuele woningen. Ondernemers en bewoners krijgen door
de vernieuwing met minder regels
te maken.
Met deze voorgestelde verruiming

Inloopspreekuur
in de wijk
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt op
woensdagochtend 12 april
van 9.30 tot 10.30 uur een inloopspreekuur. Kom dan gerust langs in het wijkgebouw
De Buurtstee bij winkelcentrum Bloemendaal. Aanmelding vooraf is niet nodig. De
koffie en thee staan klaar.
Kunt u niet op deze datum?
Het volgende inloopspreekuur is op 21 april bij de
Speelwinkel aan de Raam.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

wordt meer ruimte gemaakt voor
bouwinitiatieven, een impuls gegeven aan de economische activiteiten en ruimte geboden voor
duurzaamheidsmaatregelen. Volledig toezicht wordt in stand gehouden in de gebieden Binnenstad en
randen, Van Bergen IJzendoornpark en andere benoemde gebieden, zoals bij de historische invalswegen en linten. Dat vanwege
de cultuur- en architectuurhistorische betekenis van deze gebieden
en daarin gelegen objecten. Bij de
Binnenstad en randen speelt uiteraard ook de status van beschermd
stadsgezicht een rol.

meenteraad voorgelegd voor bespreking en besluitvorming.

Het voorstel voor het nieuwe welstandsbeleid wordt nu aan de ge-

Vervolg op
gemeentepagina 2

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten t/m 21 april tussen
het Gloriantplansoen en de Rolandstraat.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
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Goejanverwelledĳk
Afgesloten tussen de Haastrechtsebrug en de Sportlaan, alleen in de
richting van de Sportlaan t/m 26
april.
Veerstal
Afgesloten tussen de Westhaven
en de Bogen t/m 10 april.
Kazernebrug
Afgesloten op werkdagen t/m 14
april tussen 7.30 en 16.00 uur.
Lage Gouwe
Afgesloten op 7 april van 10.00 tot
12.00 uur.
Peperstraat
Afgesloten tussen de Komijnsteeg
en de Hoge Gouwe op 10 april van
10.00 tot 17.00 uur.
Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april.
Kort Haarlem
Goejanverwelledĳk
Afgesloten vanaf de Haastrechtsebrug in de richting van de Sportlaan tot 7 april.
Burgemeester Martensssingel
Afgesloten van de Johan den
Haenstraat t/m de Zoutmanstraat
en van de Zoutmanstraat tot de
Sint Josephstraat op 20 en 21 april.
Oost
Nansenstraat
Afgesloten van de Dunantsingel
t/m John Mottstraat t/m14 april.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
De verkeerslichten staan op knipperen op 20, 21 en 22 juni tussen
9.00 en 15.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Dagpauwoogstraat 2, plaatsen
van een dakkapel aan voorzijde
(27-03-2017);
Goejanverwelledĳk 22a, bouwen
van een woning (23-03-2017);
Kleiwegstraat 34a, plaatsen van
een steiger t.b.v. vervangen voegwerk woning (28-03-2017);
Koningin Wilhelminaweg 223,
realiseren van een uitbouw op het
balkon (28-03-2017);
Loevestein 11, kappen van 3
stuks bomen (24-03-2017);
Marconistraat 2 en 4, plaatsen
van een nieuwe erfscheiding (2403-2017);
Middenmolenlaan 1, wijzigen van
het pand (27-03-2017);
Peperstraat 3 - 19, verbouwen
van deel van kantoor naar 5 woningen, gemeentelijk monument (2403-2017);
Plataanstraat 11, intern verbouwen van het pand (28-03-2017);
Prins Hendrikstraat 101, kappen
van 3 stuks acers (24-03-2017);
Turfsingel 43, kappen van een
boom (24-03-2017);
Wethouder Venteweg 95a, wijzigen van de gevel (27-03-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
nabĳ Tulpenpad 25, kappen van
een boom (31-03-2017);
Bodegraafsestraatweg 79, bouwen van een dakkapel op het voor-

Gemeente Gouda

dakvlak (27-03-2017);
Burgemeester
Martenssingel
15, aanpassen van de bestemming
ten behoeve van verhuur (28-032017);
Burgemeester
Martensstraat
10, vervangen van de schuur (2903-2017);
De Wadden 11, bouwen van een
woning (kavel 27, Westergouwe)
(27-03-2017);
Nieuwe Gouwe O.Z. 13a, kappen
van 4 boomstronken (24-03-2017);
Nieuwehaven 310, inpandig verbouwen van school tot woonhuis,
gemeentelijk monument (27-032017).
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
Buurtje 2, wijzigen van de kozijnen
(24-03-2017).

Omgevingsvergunningen uitgebreid
Ingediende aanvragen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor
een omgevingsvergunning ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
nabĳ Calslaan 99, het brandveilig gebruiken van een pand (23-032017).
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage.

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
te nemen op de persoonslijst. Dit
betekent dat zij daardoor formeel
niet meer op het adres staan ingeschreven.
Gilmore, M.L. / Geboren: 22-061960 / Lage Gouwe 216 / Datum
vertrek: 07-03-2017;
Konneh, S. / Geboren: 22-041991 / Nijverheidsstraat 63 / Datum vertrek: 08-03-2017;
El Messaoudi, H. / Geboren: 2107-1972 / Tollensstraat 39 / Datum
vertrek: 15-03-2017;
Kloppenborg, E.T.A.D.S. / Geboren: 22-12-1963 / Walmolenerf 157
/ Datum vertrek: 14-03-2017;
Rĳnders, R.A.M.J. / Geboren: 0910-1969 / Catsveld 100 / Datum
vertrek: 14-03-2017;
El Hatri, F / Geboren: 20-10-1978
/ Binnenpolderweg 13 / Datum ver-

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-

trek: 14-03-2017.
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).

Wet milieubeheer
Melding
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een
milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met
een melding van de activiteiten op
grond van artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer. De volgende melding
is ontvangen:
Bagels & Beans Gouda (Agnietenstraat 2 te Gouda), voor het
starten van een bedrijf in serveren
van koffie en broodjes.
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Op lozingen die niet vanuit een
huishouden of een inrichting (een
bedrijf, inclusief landbouwbedrijven) plaatsvinden is het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ van toepassing. De volgende melding op
grond van artikel 1.10 is ontvangen:
Van Voskuilen Woudenberg B.V.
(Achter de Kerk 16, 2801 JX Gouda), voor het lozen van oppervlaktewater en lozen op de riolering, in
verband met bemaling t.b.v. vervangen van g/w/l-leidingen.
Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 van het Besluit lozen
buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.
De stukken liggen niet ter inzage.

Wet geluidhinder
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij:
1. bij besluit van 6 maart 2017,
kenmerk IenM/BSK-2017/61369,
met toepassing van artikel 90,
tweede, derde en vierde lid, van de
Wet geluidhinder, de ten hoogste
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de
gevels van de woningen gelegen
aan de weg ‘Blekerssingel’ te Gouda, gemeente Gouda, vanwege de
weg ‘Blekerssingel’ mogen ondervinden.
2. bij besluit van 20 maart 2017,
kenmerk IenM/BSK-2017/63161,
met toepassing van artikel 90,
tweede, derde en vierde lid, van de
Wet geluidhinder, de ten hoogste
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de
gevels van de woningen gelegen
aan de wegen ‘Karekietstraat, Lazaruskade, Onder de Boompjes en
Wachtelstraat’ te Gouda, gemeente Gouda, vanwege de wegen ‘Lazaruskade en Wachtelstraat’ mogen ondervinden.
3. bij besluit van 21 maart 2017,

kenmerk IenM/BSK-2017/67097,
met toepassing van artikel 90,
tweede, derde en vierde lid, van
de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die
de gevels van de woningen gelegen aan de weg ‘Fluwelensingel’ te
Gouda, gemeente Gouda, vanwege de weg ‘Fluwelensingel’ mogen
ondervinden.
Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder
heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld
die strekken tot het terugbrengen
van de geluidsbelasting, vanwege
bovengenoemde wegen, binnen
de woningen voor zover niet wordt
voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.
Inzage
Het besluit en de daaraan ten
grondslag liggende stukken liggen
met ingang van 6 april 2017 gedurende de bezwaartermijn tijdens
kantooruren ter inzage bij het kantoor van de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te
Gouda. Voor inzage buiten kantooruren kunt u een afspraak maken via tel. (088) 54 50 000. Of u
kunt terecht bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai, Steinhagenseweg 2d te Woerden, gedurende
werkdagen van 8.30 uur tot 17.00
uur. U dient hiervoor wel vooraf telefonisch contact op te nemen met
het Bureau Sanering Verkeerslawaai via tel. (0348) 48 74 50.
Tot het besluit behoort een lijst van
de betrokken woningen met de
daarbij vastgestelde ten hoogste
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.
Bezwaar
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van
de Algemene wet bestuursrecht,
zes weken. Deze termijn vangt
aan met ingang van de dag na die
waarop het besluit door middel van
publicatie bekend is gemaakt. Het
bezwaarschrift dient te worden gericht aan:
De staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu
p/a Bureau Sanering
Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB Woerden
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de
naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van
het bezwaar.

een nieuwe beroepstermijn van 6
weken aangeboden, ingaande op
7 april 2017.
Besluit
De gemeenteraad heeft op 8
maart 2017 het bestemmingsplan
Bunderhof 2 vastgesteld. Voor het
bouwen van de woningen is een
omgevingsvergunning verleend.
Bestemmingsplan Bunderhof 2
maakt de bouw van veertien vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen mogelijk. De locatie is
gelegen in het verlengde van Bunderhof 1, ten zuiden van de Doggersbanklaan, tussen de Omloopkade en de Bodegraafsestraatweg.
Ook is een mogelijkheid toegevoegd voor een nieuwe fietsverbinding. Hiervoor is in het zuiden
van het plangebied een strook van
twee meter opgenomen, zodat een
verbinding kan worden gemaakt
met de Omloopkade.
Coördinatiebesluit
Burgemeester en wethouders van
Gouda hebben eerder bekend gemaakt dat de gemeenteraad op 9
maart 2016 heeft besloten toepassing te geven aan de coördinatiebepaling van artikel 3:30 lid 1 van
de Wet ruimtelijke ordening voor
het project Bunderhof 2. De coordinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende
bij deze ontwikkeling gezamenlijk
voor te bereiden en te coördineren.
Het doorlopen van deze procedure
heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen
één besluit rechtsmiddelen aan te
wenden.
Inzage
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ligt vanaf
heden tot en met 18 mei 2017 voor
een ieder op de volgende wijzen ter
inzage:
• Digitaal
via
de
website
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=NL.
IMRO.0513.0102BPBunderhof2DF01;
• Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Omgevingsvergunning activiteit
bouwen en activiteit uitrit
Het besluit tot het verlenen van
de omgevingsvergunning ligt vanaf heden tot en met 18 mei 2017
voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:
• Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling

van het bestemmingsplan en tegen
het verlenen van de omgevingsvergunning kan vanaf 7 april 2017 tot
en met 18 mei 2017 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.
De mogelijkheid om beroep in te
stellen bestaat voor belanghebbenden:
1. die tijdig hun zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren hebben
gebracht;
2. die bezwaar hebben tegen de
aangebrachte wijzigingen;
3. aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten, dat zij niet tijdig
zienswijzen over het ontwerp bij
de gemeenteraad kenbaar hebben
gemaakt.
Het instellen van beroep heeft geen
schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk
een verzoek om een voorlopige
voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
hetzelfde adres.
Het vaststellingsbesluit treedt een
dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment
nog niet beslist over een verzoek
tot een voorlopige voorziening, dan
treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Verleende drank- en
horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester aan:
Bacchantes Wĳnimport, locatie
Burgemeester Martensstraat 17
in Gouda, voor het uitoefenen van
een horeca-inrichting. (verzonden
23 maart 2017).
U kunt de verleende vergunning
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift in dienen (zie Toelichting).
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Rectificatie Bunderhof 2
Vaststelling bestemmingsplan
en verleende omgevingsvergunning Bunderhof 2
Een rectificatie is nodig, omdat
het besluit op 22 maart 2017 enkel in het Gemeenteblad en later
pas in de Staatscourant is gepubliceerd. Omdat alle publicatiedata gelijk moeten zijn, wordt hierbij

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

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.

