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Aanpak zwaar verkeer
binnenstad Gouda
Zwaar verkeer is een extra belasting voor de Goudse binnenstad, zo blijkt uit het trillingsonderzoek dat recent is uitgevoerd.
Op de Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat zijn op
korte termijn maatregelen nodig. Samen met ondernemers en
bewoners kijkt het college hoe het goederenvervoer in de binnenstad er in de toekomst uit moet zien.
Op zo’n 40 plekken in de binnenstad zijn eind 2018 trillingsmeters
aan muren van huizen bevestigd.
Met een vrachtwagen is vervolgens onderzocht welke trillingen
optreden bij verschillende snelheden en gewichten. Trillingen

kunnen veroorzaakt worden door
bijvoorbeeld kuilen of hobbels in
de weg, maar hebben ook een
relatie met het gewicht en de
snelheid van voertuigen. Op veel
plekken treden beperkt trillingen
op doordat bijvoorbeeld de weg

vlakker is. In het gebied rond de
Turfmarkt veroorzaakt vrachtverkeer zoveel trillingen dat op korte
termijn maatregelen nodig zijn.
Maatregelen
Verkeerswethouder Hilde Niezen: “Vrachtverkeer veroorzaakt
op sommige plekken te veel
trillingen en daarom gaan we nu
maatregelen nemen. Daarnaast
zijn we met inwoners en ondernemers in gesprek over de binnenstaddistributie in de toekomst.
Daarbij kijken we als college van
B en W ook naar de ambities uit
het Mobiliteitsplan en het coalitieakkoord. Elementen hiervan
zijn onder andere het autoluw
maken van de binnenstad en
haar randen, het uitbreiden van
30 km-zones en het terugdringen
van vervuilende voertuigen. Meer
ruimte voor de fiets en minder
overlast en luchtvervuiling.”

Commissieleden gezocht!
De adviescommissie voor naamgeving openbare ruimte adviseert het college over de naamgeving van bestaande en
nieuwe straatnamen in de openbare ruimte in Gouda. Er is
een vacture ontstaan en er wordt een nieuw lid voor de commissie gezocht.
Woont u in Gouda en heeft u
affiniteit met de Goudse geschiedenis en/of cultuur, dan
kunt u solliciteren. Jaarlijks
wordt twee à drie keer vergaderd, afhankelijk van de aanvragen die binnenkomen. De
vergaderingen vinden meestal
plaatst aan het begin van de
avond en duren ongeveer anderhalf tot twee uur. Leden
worden door het college van
B en W benoemd voor een periode van minimaal 4 en maximaal 8 jaar.

Reageren?
Reacties kunt u tot 10 maart
sturen aan:
Gemeente Gouda,
college van B&W,
t.a.v secretariaat adviescommissie voor naamgeving
M.H. Peters, postbus 1086,
2000 BB Gouda.
U kunt ook solliciteren via
maarten.peters@gouda.nl.
Neem voor meer informatie
over de vacature contact op
met dhr. M.H. Peters via tel
(0182) 58 83 10 of via bovenstaand emailadres.

Kijk voor meer info en alle maatregelen op de site www.gouda.nl/
zwaarverkeer.

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 11
maart 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:

21 februari - wethouder Dijkstra: naturalisatieceremonie
21 februari - wethouder Niezen:
start werkzaamheden speeltuin
bij Casimirschool
1 maart - locoburgemeester
Tetteroo: start voetbaltoernooi
en Kick Off van Lifegoals
6 maart - wethouder Dijkstra:
Burgerschapsonderwijs event
Trees of Wisdom
23 maart - wethouder Bunnik:
opening BlijNieuws-festival met
kinderburgemeester

Inloopspreekuur wethouder
Tetteroo
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder
Rogier Tetteroo houdt donderdagmiddag 21 februari van
15.00 uur tot 16.00 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.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op de website www.
gouda.nl/college.

Woensdagavond 20 februari
worden onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Debat: Regiovisie Geweld hoort
nergens thuis HM 2019-2023
• Debat: Structuurvisie Groen en
Subsidieverordening
Groenfonds
• Debat: Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 vaststellen
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.

Aanmelden?
U kunt uw vakantie melden door
een formulier in te vullen op
www.gouda.nl/vakantieservice.

Foto: Nationale Politie

In contact met het college

Vanavond in de
gemeenteraad

Verklein risico op inbraak
tijdens de voorjaarsvakantie
Het risico op inbraak in uw woning is rond de vakantieperiode
een stuk groter. Dat hoeft u er natuurlijk niet van te weerhouden
om op vakantie te gaan. U kunt bij de gemeente melden dat u
niet thuis bent, zodat er een extra oogje in het zeil kan worden
gehouden. U kunt het hele jaar door gebruikmaken van deze
‘vakantieservice’.
Stadstoezicht en de politie zullen
extra surveilleren in buurten en

wijken waar relatief veel mensen
op vakantie zijn.

Wat kunt u zelf doen?
Een fijne vakantie begint uiteraard met een goede voorbereiding. Ook hoe u uw woning
achterlaat. Let daarom op de volgende zaken:
- Laat buren weten wanneer u op
vakantie bent;
- Niet thuis? Zorg dat er ’s
avonds wel licht brandt (bijv.
met een timer);
- Zorg dat uw woning er bewoond uitziet. Vraag buren of
familie om de post weg te halen;
- Sluit uw ramen en deuren zorgvuldig af. Leg sleutels uit het
zicht;
- Vermeld uw afwezigheid niet
op uw telefoonbeantwoorder of
sociale media.

Stad spreekt over haar toekomst
De verschillende meningen buitelden over elkaar heen tijdens
Week van Gouda’s toekomst.
Van 11 tot en met 14 februari
is op verschillende plekken in
de stad met elkaar gesproken
over welk van de vier scena-

rio’s het beste is voor Gouda.
Wordt het één scenario? Of een
combinatie? Alle opgehaalde informatie leiden tot één gezamenlijk toekomstbeeld van Gouda als
resultaat. Met het vormen van
dit beeld gaat de gemeente nu

aan de slag. Dit beeld stelt de
gemeenteraad uiteindelijk voor
de zomer vast, samen met een
stappenplan om naar dit toekomstbeeld toe te werken.

Uitkomsten boomveiligheidscontroles
De gemeente controleert regelmatig of bomen die in plantsoenen en parken staan nog gezond en veilig zijn. Uitgangspunt is
dat een boom geen gevaar moet opleveren voor de omgeving.
Deze boomveiligheidscontrole (BVC) gebeurt in wijken een keer
per drie jaar en langs doorgaande wegen een keer per jaar.
De gemeente heeft extra onderzoek laten doen naar de

en gekapt moeten worden. De
bomen worden in principe her-

omvang van ‘essentaksterfte’
bij essen binnen de gemeente
Gouda. Dit is een ziekte waar
veel essen aan dood kunnen
gaan. De uitkomsten van het
onderzoek laten zien dat 93
bomen niet meer te redden zijn

plant op dezelfde plek. Voor 29
bomen wordt geen herplantplicht opgelegd vanwege het
ontbreken van ruimte.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Meer info hierover vindt u op
www.gouda.nl/boomcontroles.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

@gemeentegouda

gemeentegouda

gemeentegouda
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Beleef de acties van de Rotterdampas in Gouda en omstreken

De Rotterdampas: voor wie?
Iedereen kan een Rotterdampas kopen. De pas kost standaard €60,- voor volwassenen.
In combinatie met deze pas
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?
In dat geval kunt u de pas gratis aanschaffen.
Heeft u een
Bekendmakingen
laag inkomen?
Dan kunt2019
u de
20 februari
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De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 27 februari is er geen
raadsvergadering. De eerstvolgende raadsvergadering is op 6 maart.
Locatie: Burgemeester Jamesplein
1 in Gouda. 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
Werk aan de weg
Binnenstad
Molenwerf t/m Oosthaven
Afgesloten in fases t/m 28 februari
i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Doelenbrug
Afgesloten voor vrachtverkeer t/m
31 maart.
Goverwelle
Gortmolenerf
Afgesloten van 25 februari 9.00
uur tot 26 februari 15.00 uur, i.v.m.
werkzaamheden.
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten van 25 februari
t/m 30 juni.
Knipmolenerf
Afgesloten van 27 februari 9.00 uur
tot 1 maart 15.00 uur i.v.m. werkzaamheden.
Runmolenerf
Afgesloten tot 22 februari 15.00 uur
i.v.m. werkzaamheden.
Korte Akkeren
Buurtje
Tot en met 29 maart tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden. Afgesloten voor auto’s

pas voor €5,- aanschaffen. Bij
aanschaf van een volwassenpas
ontvangen uw inwonende kinderen t/m 17 jaar een gratis pas.
Meer informatie vindt u op www.
gouda.nl/rotterdampas.

senen online bestellen via de
website www.gouda.nl/rotterdampas 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. Het adres
is Burgemeester Jamesplein
1. Na enkele dagen krijgt u de
Rotterdampas thuisgestuurd.
De Rotterdampas is tot en met
28 februari geldig, ongeacht in
welke maand u deze aanschaft.
Daarna kunt u een nieuwe pas
kopen. Heeft u al een pas? Dan
kunt u deze verlengen door naar
www.gouda.nl/rotterdampas te
gaan of langs te komen bij de
balie in het Huis van de Stad.

Uitgelicht:

1 x gratis zwemmen in het Groenhovenbad
Bij vertoning van de Rotterdampas kunt u vanaf maart 1x
gratis recreatief zwemmen
in het Groenhovenbad. Het
Groenhovenbad heeft een
recreatiebad,
wedstrijdbad,
doelgroepbad en een buiten-

bad met twee peuterbaden. Het
Groenhovenbad biedt verschillende openingstijden voor diverse doelgroepen. Heeft u een
kindpakket op de Rotterdampas
staan? In dat geval kunt u gratis
zwemlessen volgen in het Groen-

hovenbad. Leuk én leerzaam!
De gemeente vergoedt de
kosten.
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/kindpakket.

Foto: Groenhovenbad

Vanaf 1 maart gaat het nieuwe jaar van de Rotterdampas weer
in! Een stadspas waarmee u gratis of met korting gebruik kunt
maken van leuke uitjes en workshops in Gouda én de regio.
Wist u dat er jaarlijks meer dan 300 acties zijn waar u gebruik
van kunt maken? In én buiten Gouda! Neem voor alle leuke
acties een kijkje op www.rotterdampas.nl.

Gemeente Gouda

Waar te bestellen?
U kunt de pas voor volwas-

van 6 t/m 29 maart.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).

Bezwaarschriftencommissie
De
Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op donderdag 7
maart 2019 een openbare hoorzitting. De hoorzitting wordt gehouden in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda
en het volgende bezwaarschrift zal
worden behandeld:
19.30 uur: het toepassen van bestuursdwang betreffende herstelwerkzaamheden op het perceel
aan de Turfmarkt 60 (de Turfmarktkerk).
De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen van 20 februari
2019 t/m 7 maart 2019 ter inzage
bij het secretariaat van de commissie, Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Gelieve vooraf een afspraak te maken met het secretariaat via tel.
(0182) 58 89 02.

Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen
Bosweg 56, het vellen van een
boom (06-02-2019);
Gouderaksedijk 32, het bouwen
van een constructie met zonnecollectoren (19-12-2018);
Kameraarslag 6, het plaatsen van
een dakkapel op een woning (0702-2019);
Korte Tiendeweg 18, het plaatsen
van een logo op een gemeentelijk
monument, gemeentelijk monument (31-01-2019);
Marga Klompéstraat 19, het
plaatsen van twee dakkapellen op
een woning (08-02-2019);

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

Stadhouderslaan 5, het plaatsen
van een dakkapel op een woning
(07-02-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunning
Kattensingel 74, het plaatsen van
een reclamebord aan de gevel (0602-2019).
Verleende vergunningen
Antwerpseweg 11, het verbouwen
van het bedrijfspand (11-02-2019);
Broekweg 5a, het tijdelijk wijzigen
van agrarisch bedrijfswoning naar
plattelandswoning (11-02-2019);
Diverse locaties, het kappen van
93 zieke essen (07-02-2019);
Fluwelensingel 34 en 34a t/m
34e en 35 en 35a t/m 35e, het
verbouwen van het pand en het
transformeren tot 12 woningen (0702-2019);
Helmersstraat 13, het plaatsen
van een dakopbouw (07-02-2019);
Hugo de Vrieslaan 46a, het verbouwen van een kantoor naar een
appartement (06-02-2019);
Kleiweg 43, het plaatsen van gevelreclame (07-02-2019);
Middenmolenplein 64, het vervangen van de koelunits op het dak
van de supermarkt (08-02-2019);
Nonnenwater 2, het plaatsen van
twee dakramen (11-02-2019);
Regulierenhof 4, het energiezuiniger maken van de woning,
gemeentelijk monument (06-022019);
Tobbepad 2, het bouwen van een
sporthal met een tijdelijke instandhoudingstermijn (12-02-2019).
Verlenging beslistermijn
Goudkade 23, het bouwen van een
kantoorgebouw op de plek van te
slopen bedrijfshallen (06-02-2019);
Lange Tiendeweg 43, het samenvoegen van 2 panden (11-02-2019);
Nieuwe-Marktpassage, het verbouwen van winkelunits in het winkelcentrum Nieuwe Marktpassage
(06-02-2019);

Nonnenwater 20, het plaatsen van
twee dakramen (22-01-2019);
Pottersplein 2, het bouwen van
een zorgappartementencomplex
en het aanleggen van een inrit (0502-2019).

Wet milieubeheer
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.
Klein Suriname, Korte Groenendaal 19: het starten van een afhaalrestaurant
P. Azizi t.h.o.d.n. Döner Company, Stationsplein 11: het starten
van het verkopen van broodjes
doner kebab
Papa Gino, Vredebest 6: het starten van een pizzeria met afhaal en
bezorging
Steakhouse Pizzeria Osdorp
Gouda, Vredebest 2A: het starten
van een pizzeria en steakhouse/
snacks
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp
omgevingsvergunning
voormalig
Weeshuiscomplex
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8,
lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) bekend, dat zij het (ontwerp)bestemmingsplan ‘Voormalig
Weeshuiscomplex en het hiermee gecoördineerde ontwerpbesluit-omgevingsvergunning ter inzage leggen.

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

1.
Ontwerpbestemmingsplan
‘Voormalig Weeshuiscomplex’
Het
ontwerpbestemmingsplan
‘Voormalig Weeshuiscomplex’ ligt
van 21 februari t/m 3 april 2019
voor iedereen ter inzage.
2. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Het verbouwen van
het Weeshuis’
Op 26 juli 2018 is een aanvraag
voor een omgevingsvergunning
aangevraagd. Dat zijn de percelen:
Spieringstraat 1 en 3, Groeneweg
30, 30a en 32 en Jeruzalemstaat 11
en 12 in Gouda. Het ontwerpbesluit
bevat het voornemen om deze vergunning te verlenen. Het ontwerpbesluit (met bijbehorende stukken)
tot het verlenen van de omgevingsvergunning liggen met ingang van
21 februari t/m 3 april 2019 voor
iedereen ter inzage.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en
het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Het verbouwen van het
Weeshuis’ kunt u inzien via:
- De gemeentelijke website: www.
gouda.nl/terinzage
- www.ruimtelijkeplannen.nl: (NL.
IMRO.0513.BPWeeshuiscomplex-ON01)
- Een bezoek aan het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein
1 te Gouda, tijdens de openingstijden. Maandag t/m donderdag
op afspraak van 13.30 tot 17.00
en aan het loket vrije inloop op
maandag t/m vrijdag van 09.00
t/m 12.30 en donderdag van
17.00 tot en met 20.00.
Zienswijzen
Tijdens deze termijn kan iedereen
(bij voorkeur) schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het
ontwerpbestemmingsplan ‘Voormalig Weeshuiscomplex met identificatienummer:
NL.IMRO.0513.
BPWeeshuiscomplex-ON01
en
de hiermee gecoördineerde ontwerp-omgevingsvergunning met

kenmerk: 2018190627 en Identificatie: 2019018660. Schriftelijke
zienswijzen kunt u sturen aan de
Gemeente Gouda, Postbus 1086,
2800 BB Gouda.
Zienswijzen die betrekking hebben
op het ontwerpbestemmingsplan
dienen gericht te worden aan de
Gemeenteraad van Gouda. Zienswijzen die betrekking hebben op
het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de dienen gericht te
worden aan het college van burgemeester en wethouders.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies, de heer A.J.
Fenger via tel. 14 0182.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
Binnengekomen
aanvragen:

evenementen-

Locatie Markt:
Goudse Kaasmarkten 2019, vanaf 4 april t/m 29 augustus 2019 iedere donderdag
Hart van Oranje 2019, 26 april
2019
Koningsdag, 27 april 2019
Dodenherdenking, 4 mei 2019
Locatie: Erasmusplein en Turfsingel
Cultuurfestival Erasmusplein, 27
april 2019

Vervolg op
gemeentepagina 3

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.
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Bekendmakingen
20 februari 2019

Locatie: Componistenlaan
Vrijmarkt Componistenlaan, 27
april 2019
Locatie: parkeerterrein Gildenburg
Koningsdag Bloemendaal, 27
april 2019
Locatie: Raam
Oranjeboulevard, 27 april 2019
Locatie: GoudAsfalt
Rollend Gouda, 10, 11 en 12 mei
2019

Gemeente Gouda
Standplaatsvergunning
De volgende standplaatsvergunning is verleend door college en
burgemeester aan:
Locatie: Nieuwe Gouwe OZ
13A in Gouda, voor de verkoop
van kip- en kipgerechten van 15
februari 2019 t/m 31 december
2020 wekelijks van maandag t/m
zondag van 11.00 uur tot 22.00
uur. Verleend op: 13 februari 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).

Verkiezingen Europees
Parlement
Registratie EU-onderdanen
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, niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie en als
ingezetene zijn ingeschreven in

Gouda, zich kunnen laten registreren als kiezer voor deze verkiezing. Daarbij gelden de volgende
bepalingen:
• u moet op 9 april 2019, de dag
van kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats in Nederland
te hebben;
• u moet dan op 23 mei 2019, de
dag van stemming, 18 jaar of
ouder zijn;
• u mag niet uitgesloten te zijn
van het kiesrecht in Nederland
of in een andere lidstaat van de
Europese Unie;
• het registratieformulier (met een

kopie identiteitsbewijs) moeten
uiterlijk op 9 april 2019, de dag
van de kandidaatstelling te zijn
ontvangen. Verzoeken tot registratie die na deze datum worden
ontvangen gelden pas bij de
volgende verkiezing.
• dat aan inwoners van Gouda,
die aan de bovengenoemde
criteria voldoen, een registratieformulier (model Y32) is toegestuurd. Heeft u geen formulier
ontvangen, dan kunt u dit aanvragen bij afdeling Services via
tel. 14 0182;
• dat als u zich eenmaal heeft geregistreerd blijft u geregistreerd

zolang u als ingezetene bent ingeschreven bij een Nederlandse
gemeente.
Burgemeester,
M. Salet

