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Mooie Inez,
Je naam werd nimmer ongehoord
Omdat daadwerkelĳk ieder woord
Neerzeeg in een zin
En vanaf ‘t begin
Niemand ooit te veel was,
Geen enkel woord te gek,
Maar alles op zĳn plek.

Foto: Iris van Halewĳn

en buurservicecentrum Lekkenburg. Doordat er veel bezoekers
naar deze gebouwen komen,
maken we zichtbaar dat de gemeente Gouda duurzaamheid
heel belangrijk vindt en ook echt
oppakt. Maar bovenal willen we
Goudse bewoners en ondernemers enthousiast maken om
ook zelf een bijdrage te leveren
en te verduurzamen.”

De gemeente Gouda zet stappen richting verduurzaming
van het gemeentelijk vastgoed. De Goudse ambitie is om
uiterlijk in 2020 een verlaging van minimaal 20% energie en
25% CO2-uitstoot te realiseren en bovendien energie- en
CO2-neutraal te zijn in 2040. Daartoe worden bij 32 gemeentelijke panden duurzaamheidsmaatregelen getroffen.
Donderdagavond werd tijdens
een symposium van het Duurzaamheidsplatform Gouda in
De Goudse Schouwburg hiervoor de aftrap gegeven door
wethouder Thierry van Vugt
(Vastgoed). De gemeente wil
het verduurzamen samen met
de huurders doen. Aan directeur Tineke Maas van De
Goudse Schouwburg overhandigde de wethouder een
informatiebord voor schouwburgbezoekers over de verduurzamingsplannen.

Wethouder Van Vugt: “Gouda
moet toekomstbestendig worden. In 2040 moet onze stad
CO2-neutraal en aardgasloos
zijn. Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente nu
stappen zetten voor later. Daarom gaat de gemeente haar vastgoed verduurzamen. Dat varieert
van kleine tot grote maatregelen.
We gaan vijf grote, aansprekende
gebouwen met een publieksfunctie maximaal verduurzamen: De
Goudse Schouwburg, de Chocoladefabriek, Cultuurhuis Garenspinnerij, de kinderboerderij

Samenwerken aan versterkt
techniekonderwijs
Onlangs ondertekenden onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst voor sterk techniekonderwijs in de Goudse regio. Wethouder Van Vugt tekende namens de gemeente Gouda en is blij met dit initiatief.
Hoofddoel is om meer leerlingen
enthousiast te krijgen om voor
techniek te kiezen. De samenwerkende scholen zijn de vmbo-scholen Goudse Waarden,
Carmel College, Wellant College en Driestar College, evenals
mboRijnland en het Hoornbeeck
College. Het bedrijfsleven doet
mee om bedrijfsbezoeken, gast-

lessen en stageplaatsen mogelijk te maken en denkt mee over
de programmering van het onderwijs.
Overeenkomst
Gouda Onderneemt ondertekende namens het bedrijfsleven
en is betrokken geweest bij de
totstandkoming van de samen-

Mooie Inez,
Weet je dat bĳ jou
Elk woord de buurvrouw
Van een bĳwoord was,
Dat jĳ in eerder zinsverband
Nooit naast haar had gehoord,
En zelfs toen je het weer herlas,
Opnieuw zo had verwoord?

Maatregelen en opbrengst
Per pand is bekeken welke
maatregelen het best kunnen
worden uitgevoerd. De maatregelen zijn het uitvoeren van isolatie maatregelen zoals dubbel
HR++ glas, spouwwandisolatie,
het plaatsen van zonnepanelen, warmte retourregelingen,
het realiseren van een WKO
(Warmte Koude Opslag) installatie en LED verlichting. Het
pand van het Buurtservicecentrum aan de Lekkenburg wordt
gasloos.
De ambitie is om uiterlijk in 2020
een reductie van minimaal 20%
energie en 25% CO2-uitstoot
te realiseren. We gaan starten
in de loop van dit jaar met het
verduurzamen van onze 32
panden en de maatregelen zullen eind 2020 klaar zijn.

Mooie Inez,
Weet je dat jouw poëzie
Van strakke regelmaat,
Een mars van metrum en van klank is,
Ontdaan van overdaad
Een zelf beminnend binnenrĳm
De alliteratie van je adem,
Waarin een strak korset geheim
De uitgedĳde tekst omvouwt
En ingesnoerd tot eenvoud houdt.

Woensdagavond 3 april worden
onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad
besproken:
Besluitvormende
raadsbijeenkomst
• Integraal Huisvestingsplan
Onderwijshuisvesting (IHP)
• Sporthal De Tobbe
• Verkenning en debat: Bestuurlijke uitgangspunten
Omgevingswet en Rapport
rekenkamer omgevingswet
incl. bestuurlijke reactie
• Bestuurlijke uitgangspunten
Omgevingswet
• Rapport GH Rekenkamer
Omgevingswet
U bent van harte welkom in
het Huis van de Stad. Locatie:
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.

Zo krĳgt in gietvorm van het vers
De poëzie zĳn lucht
En leidt een nieuw gepend schriftuur
Tot leef-tĳd van de pers
Geen stadsdichter wist dat beter,
Dan mooie Inez Meter.
Pieter Stroop van Renen
Negende Goudse Stadsdichter
Achtste opvolger van Inez Meter

en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk gepland.

werkingsovereenkomst. De Brede School, Techniekpunt Gouda
en de gemeente Gouda zijn ook
partners. Wethouder Van Vugt:
“Zo zorgen we samen dat leerlingen al vroegtijdig, zelfs vanaf
het basisonderwijs, geïnteresseerd worden voor techniek. Er
is veel werk in de techniek, bijvoorbeeld rond de maatschappelijke uitdagingen waar we als
regio voor staan, zoals bodemdaling, energietransitie, innovaties in de zorg en stadsdistributie. De overeenkomst is een
mooie basis voor een financiële
bijdrage vanuit het ministerie
van OCW.”

Onlangs ontving de Goudse
Boy Vogelzang uit handen van
wethouder Michiel Bunnik de
Goudse sportpenning. Boy beoefent Jiujitsu en ontving de
sportpenning voor zijn reeks
medailles voor senioren gedurende 2015, 2016 en 2017. De
meest aansprekende prestatie is
het winnen van de World Games
(2017), die vergelijkbaar zijn met
de Olympische Spelen.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Vanavond in de
gemeenteraad

Mooie Inez

Gemeente verduurzaamt 32 panden

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op de website www.
gouda.nl/college.

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.
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 8
april tussen 17.00 - 18.00 uur.
Kijk op www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
4 april - burgemeester Salet
en wethouder Van Vugt: opening kaasseizoen
4 april - wethouder Dijkstra:
onthulling mantelzorgerkenning De Hanepraaij

www.gouda.nl

6 april - wethouder Dijkstra: All
Heroes (Wereld Downsyndroomdag Groene Hart)
7 april - wethouder Bunnik: varen met mensen met een beperking
(watersportvereniging
Elfhoeven)
7 april - wethouder Niezen: onthulling bord Gouda BIJ-vriendelijke gemeente aan het Heempad
11 april - wethouder Dijkstra: opening gebouw Parnassia-groep
16 april - wethouder Tetteroo:
feestelijk start 2e fase bouwproject ‘Aan de Nieuwe Stadskade’
in Westergouwe
College ontmoet
Op dinsdag 9 april staat er een
ontmoeting met burgemeester

@gemeentegouda

Inloopspreekuur
wethouder Tetteroo
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder
Rogier Tetteroo houdt maandagmiddag 15 april van 15.30
uur tot 16.30 uur een inloopspreekuur in het Huis van de
Stad. Kom dan gerust langs.
Aanmelding vooraf is niet nodig. De koffie en thee staan
klaar. Locatie: Burgemeester
Jamesplein 1 in de Westergouwezaal op de begane grond.

gemeentegouda

gemeentegouda
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Met de Rotterdampas een maand
gratis sporten bij de Flexx Gym

Rotterdam bijvoorbeeld onbeperkt €25,- korting op het huren
van een sloep. Of kies voor een
gratis driedaagse zeilcursus van
het zeekadetkorps. Kijk voor
meer leuke acties op www.rotterdampas.nl.

Heeft u de Rotterdampas al? Een stadspas waarmee u gratis
of met korting gebruik kunt maken van meer dan 300 leuke uitjes en workshops in Gouda en de omgeving. In Gouda komen
er steeds meer acties bij. Sinds dit jaar kunt u eenmalig één
maand gratis sporten bij de Flexx Gym.

Flexx

Gym

Voor wie?
Iedereen kan een Rotterdampas
kopen. De pas kost standaard
€60,- voor volwassenen. In combinatie met de volwassenpas
kunt u voor €12,50 ook een pas
voor uw kinderen aanschaffen.
Woont u in Gouda maar studeert
u in Rotterdam? Dan kunt u de
pas met korting kopen. Bent u
mantelzorger of heeft u een laag
inkomen? In dat geval kunt u de

keus aan verschillende groepslessen. Wat dacht u van een lesje
boksen of pilates? Kijk voor meer
informatie op www.flexxgym.nl.

Nog meer leuks!
Deze sportschool heeft een Maar de Rotterdampas heeft
breed aanbod aan fitness- en nog meer leuks te bieden. Met
Bekendmakingen
krachtapparatuur
en een ruime de Rotterdampas heeft u in
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De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 10 april is er geen reguliere raadsvergadering. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.nl/
raadsinformatie of neem contact
op met de griffie via tel. (0182) 58
91 97 of griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Klein Amerika: op een gedeelte
van het parkeerterrein Klein Amerika wordt een zonaal parkeerverbod
voor campers ingesteld gedurende
de nachtelijke uren van 22.00 tot
06.00 uur.
Turfmarkt, Naaierstraat, Achter
de Vismarkt: invoering van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer
langer dan 10 meter en/of zwaarder
dan 20 ton.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 4 april t/m 15 mei 2019.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Verspuystraat
Afgesloten tot 8 april 16.00 uur
i.v.m. werkzaamheden.
Goverwelle
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten t/m 30 juni.
Korte Akkeren
Jaagpad
Afgesloten t/m 26 april i.v.m. het
opnieuw bestraten van de rijbaan,
parkeervakken en de trottoirs.
Nieuwe Park
Parkstraat
Afgesloten op 20 april van 15.00
tot 17.30 uur i.v.m. een buurtfeest.

Gemeente Gouda

Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).
Westergouwe
Wadden/Waddenbrug
Afgesloten in vier fasen t/m 14
april i.v.m. aanbrengen van definitieve bestrating.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Agnietenstraat 9 tot 11, het vervangen van de sheddaken voor een
plat dak (20-03-2019);
Antwerpseweg 8, het vervangen
van een gevelsign boven de entree
en op de oost- en westgevel (2103-2019);
Callunalaan 8, het kappen van een
berk in de tuin van een woning (2103-2019);
Coornhertstraat 1 t/m 30, St.
Josephstraat 1 t/m 86, Zoutmanplein en straat 1 t/m 19, Mr.
D.J. Heusdenstraat 1 t/m 53, het
plaatsen van zonnepanelen op 165
huurwoningen (15-03-2019);
Houtmansgracht 3, het plaatsen
van een dakopbouw (18-03-2019);
Houtmansgracht 5, het plaatsen
van een dakopbouw (18-03-2019);
Jaagpad 29, het kappen van 2 bomen (19-03-2019);
Nansenstraat 120, het vellen van
drie berken (19-03-2019);
Poonwerf 4, het kappen van groot
geworden coniferen i.v.m. overlast
voor de buren (21-03-2019);
Prins Hendrikstraat 64, het transformeren van een winkelruimte
naar woonruimte (25-03-2019);
Texellaan 21, het plaatsen van een
dakkapel (20-03-2019).
Verleende vergunningen
Gedenklaan, het vellen van 32 bomen (19-03-2019);
Bosweg 87, het uitvoeren van funderingsherstel aan de woning (2203-2019);
Fluwelensingel 53, het restaureren
van de gevel van een gemeentelijk
monument, gemeentelijk monument (20-03-2019);
Harderwijkweg 3 t/m 11, het verbouwen van het kantoorpand (2603-2019);
Jolwerf 21, het kappen van een
boom (22-03-2019);
Middenmolenplein 30, het plaatsen van terrasschermen, parasols
en event. zonneschermen (21-032019);
Stationsplein 11, het realiseren
van een zettingsvrije plaat (geleideconstructie) (20-03-2019);
Wachtelstraat 52, het plaatsen
van roosters in een monumentale

gevel, rijksmonument (20-03-2019);
Wethouder Venteweg 28, het aan
de voorzijde vergroten van de berging (20-03-2019).

of beroep instellen.

Verlenging beslistermijn
Fluwelensingel 45 en 45a, het verbouwen en optoppen van het pand
ten behoeve van 2 woningen (2503-2019);
Moerbeistraat 16, het plaatsen
van een aanbouw (19-03-2019);
Sluisdijk 15, het vestigen van een
kantoor en uitvoeren van beauty-activiteiten (22-03-2019).

Voor het plaatsen van kleine gesloten
bodemenergiesystemen
buiten interferentiegebieden of
het lozen grondwater, hemelwater
of afvalwater anders dan vanuit
een inrichting, is een vergunning
niet altijd nodig. In die gevallen
kan worden volstaan met een
melding van de activiteiten.

Opneming gegevens
vertrek
Onderstaande 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.
Ifrandi, H. / Geboren: 01-04-1979
/ IJssellaan 2a / Datum vertrek:
04-03-2019
Piszczek, P. / Geboren: 19-031990 / Prins Hendrikstraat 175 /
Datum vertrek: 04-03-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Wet milieubeheer

Besluit lozen buiten
inrichtingen

Burgemeester en wethouders
hebben de volgende melding ontvangen:
Voorham Bronbemaling BV, het
lozen van grondwater afkomstig
van een ontwatering in het bemalings-/werkgebied rondom de
Snoystraat.

Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt
u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen
niet ter inzage.

Kennisgeving besluit
maatwerkvoorschriften
Kip Corner Gouda, Jan van Beaumontstraat 81
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat een
besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor
Kip Corner Gouda op de locatie
Jan van Beaumontstraat 81 in
Gouda. De voorschriften hebben
betrekking op het verzoek om vrijstelling te verlenen met betrekking
tot het lozen van afvalwater zonder
vetafscheider.
De procedure heeft het kenmerk
2019030449. Het besluit is verzonden op 18 maart 2019.

Albert Heijn, Middenmolenplein
64, het uitbreiden van de supermarkt en plaatsing van nieuwe
winkelinrichting;
Eetcafé Vidocq B.V., Achter de
Kerk 7, het uitbreiden van het eetcafé met pand Achter de Kerk 7a.

Bezwaar
Als u vragen heeft over dit besluit,
kunt u voor meer informatie bellen
met (088) 54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt.
Bezwaar maken is dan misschien
niet nodig. Belanghebbenden
kunnen natuurlijk ook meteen een
bezwaarschrift indienen. Als u een
bezwaarschrift wilt indienen, doe
dat dan binnen de wettelijke termijn
van zes weken. Deze termijn gaat
in op de dag na verzending van het
besluit.

Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen

Het adres voor het indienen van
bezwaar is het college van burgemeester en wethouders van de

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.

gemeente Gouda (Postbus 1086,
2800 BB Gouda).
Zet in uw bezwaarschrift ten minste:
- Uw naam en adres.
- De datum van uw bezwaarschrift.
- Het nummer van het besluit. U
kunt ook een kopie van het besluit bijvoegen.
- De reden waarom u het niet eens
bent met dit besluit.
- Uw handtekening.
Het verzoek is om een kopie van
het besluit bij te voegen en uw telefoonnummer en e-mailadres te
vermelden.
U kunt het bezwaarschrift ook
per e-mail indienen als het bezwaarschrift is voorzien van uw
(ingescande) handtekening. Bij uw
mail doet u het bezwaarschrift als
bijlage. De bijlage moet de hierboven genoemde gegevens bevatten. U kunt uw e-mail richten aan:
gemeente@gouda.nl.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het
besluit niet op.
Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen
zo zwaar wegen dat u de beslissing
op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid
om een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
(Postbus 20302, 2500 EH Den
Haag).
U kunt ook digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening indienen.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie
over het digitaal indienen van een
verzoek om voorlopige voorziening.
Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. (088) 54 50
000.

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning
Prins Hendrikstraat 2 a in Gouda
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontwerpbesluit is vastgesteld
op de aanvraag met kenmerk
2018265857. Dit betreft aanpassen

pas tegen een lager tarief aanschaffen. Meer informatie vindt
u op www.gouda.nl/rotterdampas.
Waar te bestellen?
U kunt de pas voor volwassenen bestellen via de website
van de gemeente Gouda of
bij de balie in het Huis van de
Stad. Een afspraak maken is
niet nodig. De Rotterdampas
voor kinderen is alleen bij de
balie in het Huis van de Stad
verkrijgbaar. Na enkele dagen
krijgt u de Rotterdampas thuisgestuurd.

van het bestaande tankstation tot
een volledig onbemand tankstation
ter plaatse van de Prins Hendrikstraat 2a in Gouda. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de
volgende onderdelen:
• milieuvergunning (oprichting)
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij
de gemeente Gouda. Het adres en
de openingstijden kunt u vinden op
de website van de gemeente Gouda. De inzageperiode is zes weken
en start op de eerste werkdag na
de publicatiedatum van deze bekendmaking.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt
u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt
uw zienswijze richten aan ODMH,
postbus 45, 2800 AA Gouda, of via
e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u
daarbij het kenmerk 2018265857.
Na afloop van de inzagetermijn
wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het
definitieve besluit zullen wij u nader
informeren over de vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH via
info@odmh.nl of tel. (088) 54 50
000.

Kennisgeving ontheffing
geluid APV/Bb Ontheffing
Spoorstraat Gouda
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat een
ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden aan de spoortunnel
van de Spoorstraat in Gouda. De
werkzaamheden vinden plaats gedurende de avond en de nacht vanaf 21.00 uur tot 6.00 uur op 6 t/m
10 mei 2019. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2019107350.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden kunt u vinden op de
website van de gemeente Gouda.

Vervolg op
gemeentepagina 3
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Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, postbus 1086, 2800 BB
Gouda t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet
ten minste uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van
dit besluit en de motivering van de
bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te
geven op welk telefoonnummer en
e-mailadres u bereikbaar bent. Een
bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. De termijn voor
het indienen van een bezwaar start
op 23 maart 2019 en bedraagt 6
weken.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang
is kan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek
om voorlopige voorziening moet
worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan
te geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Er kan alleen een verzoek om een
voorlopige voorziening worden
ingediend als ook bezwaar is gemaakt.
Een voorlopige voorziening kan
ook digitaal worden aangevraagd
op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team geluid,

Gemeente Gouda
lucht, ecologie en veiligheid van de
ODMH, via info@odmh.nl of tel.
(088) 54 50 000.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning
verleend aan:
Roscom Promotie. Reclame en
promotie voor ‘Ga voor glasvezel’, Gildenburg.
Op diverse data in april en mei
2019. Kenmerk 1206544, vergunning verleend op 25 maart 2019.
U kunt de verleende vergunning
inzien bij de gemeente Gouda.
U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Verleende evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunning is verleend door de burgemeester aan:
Stichting Goudse Kaas, vanaf 4
april 2019 t/m 29 augustus 2019
iedere donderdag.
Locatie: Markt. Verleend op: 28
maart 2019. Kenmerk: 1200748.

Aangevraagde evenementenvergunningen
Oldtimervereniging de Vest, 27
april 2019. Locatie: Raam
Kaas en Couscousfestival, 8 juni

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

2019. Locatie: GoudAsfalt
Samenloop voor Hoop, 21 en 22
juni 2019. Locatie: Sluiseiland
Locatie: Markt
Goudse Keramiekdagen, 30 en
31 mei 2019
Huiskamer van de Stad, 2 juni
2019
Beëdiging Militairen, 21 juni 2019
U kunt de verleende vergunningen
op afspraak inzien bij de gemeente Gouda. Het maken van een afspraak kan via tel. 14 0182.
U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Terrasvergunning
De terrasvergunning is verleend
door de burgemeester aan:
Temptation Lounge, locatie Lange
Groenendaal 110 te Gouda. Voor
het inrichten en het gebruik van een
terras (verzonden 01-03-2019).
U kunt de verleende vergunning
op afspraak inzien bij de gemeente Gouda. Het maken van een afspraak kan via tel. 14 0182).

Verkiezingen Europees
Parlement
Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
De burgemeester van Gouda
maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden
van het Europees Parlement, te
houden op donderdag 23 mei
2019, een kiezer toegestaan is zijn
stem uit te brengen in een andere
gemeente in Nederland. Daarbij
gelden de volgende bepalingen.
A. Schriftelijk verzoek
1. Bij het gemeentehuis van deze
gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor ver-

zoekschriften om in een andere
gemeente met een kiezerspas
aan de stemming te mogen deelnemen.
Het
aanvraagformulier kunt u ook downloaden via
www.gouda.nl/verkiezingen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk
20 mei 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester
van de gemeente, waar hij op de
dag van kandidaatstelling (9 april
2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek
krijgt de kiezer een kiezerspas toegestuurd.
B. Mondeling verzoek
1. Na ontvangst van zijn stempas
kan de kiezer ook, in plaats van
een schriftelijk verzoek te doen,
onder overlegging van zijn stempas en een identiteitsbewijs, mondeling een kiezerspas aanvragen
bij de ontvangstbalie in het Huis
van de Stad. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een
kiezerspas. Dit kan tot uiterlijk op
de dag vóór de stemming (22 mei
2019) tot 12.00 uur.

zoekschriften om bij volmacht te
mogen stemmen. Het aanvraagformulier kunt u ook downloaden
via www.gouda.nl/verkiezingen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de
kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de
kandidaatstelling (9 april 2019)
als
kiezer
is
geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te
treden, moet op de dag van de
kandidaatstelling (9 april 2019)
als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde
een volmachtbewijs. Hij dient
de volmachtstem tegelijk met
zijn eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of
in persoon aan de stemming deel
te nemen.
B. Machtiging door overdracht
van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van
een verzoekschrift in te dienen, na
ontvangst van zijn stempas, t/m
de dag van de stemming, zelf een

andere kiezer machtigen voor hem
te stemmen, door zijn stempas en
een kopie van zijn identiteitsbewijs aan die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op
de dag van kandidaatstelling (9
april 2019) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de
kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de
volmachtstem uitsluitend tegelijk
met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is
door overdracht van de stempas
kan, tot het uitbrengen van een
stem door de gemachtigde, door
de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzigingen als gemachtigde
aannemen.
Meer informatie over de verkiezingen vindt u op www.gouda.nl/
verkiezingen of bel 14 0182.

Burgemeester,
M. Salet

Een kiezerspas kan bij verlies niet
worden vervangen.
Meer informatie over de verkiezingen kunt u vinden op www.verkiezingen@gouda.nl of bel 14 0182.
Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Gouda
maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden
van het Europees Parlement, te
houden op donderdag 23 mei
2019, een kiezer toegestaan is bij
volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. Machtiging op schriftelijke
aanvraag
1. Bij het gemeentehuis van deze
gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor ver-

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
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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.

