
Verklaring mutatie ten 
behoeve van goede 
registratie Wet bag

BAG-registernr: BAGSV1526

Beheerder BAG van de gemeente Gouda

Gelet op artikel 10 van de wet BAG en artikel 8 onder i van het besluit BAG, op grond waarvan deze 
schriftelijke melding als brondocument dient;

- Gelet op het geldende Mandatenbesluit

Verklaart:
Dat naar aanleiding van een wijziging van de infrastructuur en de bouwplannen in Middenwillens is gebleken 
dat de geometrie van de openbare ruimte Dagpauwoogstraat dient te worden aangepast.

Dat naar aanleiding van de aanleg van de tweede sluiskolk bij de Julianasluis een deel van het sluiseiland is 
afgegraven voor de aanvaarroute en er een herinrichting heeft plaats gevonden. Hierbij is het 
Julianasluispad verplaatst van de oostzijde naar de westzijde van het eiland en is de aansluiting van de 
Kanaaldijk van het Ankerpad verlegd naarde Rotterdamseweg.
De geometrie van beide openbare ruimten dient te worden aangepast.
Ook is er een nieuwe fietsbrug gekomen naast de bestaande Speelbrug.
De naam kan worden bestemd voor beide brugdelen en de geometrie dient te worden aangepast.
Na de realisatie van de tweede sluiskolk bij de Julianasluizen moet ook de geometrie nog worden 
aangepast. Dit geld tevens voor de beide bruggen aan de noordzijde en de zuidzijde.
De geometrie van de Julianasluizen, de Julianasluisbruggen Zuid en de Julianasluisbruggen Noord dienen te 
worden gewijzigd.
Tevens dient de geometrie van het water rondom het sluiseiland, Stroomkanaal, Gouwekanaal en 
Voorhaven, te worden aangepast.

OR ID 1460 Dagpauwoogstraat, geometrie aangepast.
OR ID 294 Ankerpad, geometrie aangepast
OR ID 3615 Julianasluispad, geometrie aangepast
OR ID 6494 Speelbrug, geometrie aangepast
OR ID 3612 Julianasluizen, geometrie aangepast
OR ID 3613 Julianasluisbruggen Noord, geometrie aangepast
OR ID 3614 Julianasluisbruggen Zuid, geometrie aangepast.
OR ID 6769 Stroomkanaal, geometrie aangepast 
OR ID 2200 Gouwekanaal, geometrie aangepast.
OR ID 7373 Voorhaven, geometrie aangepast

Aldus vastgesteld op 1 december 2016 
Beheerder BAG
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MIDDENWILLENSEWEG



Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. Gouda



Verklaring mutatie ten 
behoeve van goede 
registratie Wet bag

BAG-registernr:
BAGSV1526A

Beheerder BAG van de gemeente Gouda

Gelet op artikel 10 van de wet BAG en artikel 8 onder i van het besluit BAG, op grond waarvan deze 
schriftelijke melding als brondocument dient;

- Gelet op het geldende Mandatenbesluit

Verklaart:
Dat naar aanleiding van de wijzigingen van de geometrie bij BAGSV1526 is gebleken dat het doorvoeren 
van de naamswijziging van de sluiskolk en de bruggen na de aanleg nog niet daadwerkelijk zijn verwerkt in 
de BAG.
Het besluit tot naamsaanpassing 837414 dateert van 17 september 2013.
Aanpassing is toen aangehouden omdat nog niet was gestart met de werkzaamheden.
Verzuimd is de naamswijziging als nog door te voeren.
Dit moet alsnog worden ingevoerd in de BAG registratie conform het genomen besluit.
D: Door de aanleg van de tweede sluiskolk bij de Julianasluis de 
benamingen van de sluis en de bruggen aan te passen.
Julianasluis wordt Julianasluizen
Julianasluisbrug Noord wordt Julianasluisbruggen Noord 
Julianasluisbrug Zuid wordt Julianasluisbruggen Zuid

Deze BAGSV dient te worden gezien in samenhang met BAGSV 1526

Aldus vastgesteld op 8 december 2016 
Beheerder BAG
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