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Nieuws
29 Maart 2017

‘Afval Scheiden Loont’ gaat
vanaf 1 januari 2018 in Gouda
van start. Een succesvolle
methode om het scheiden van
afval te belonen. U gaat minder
afvalstoffenheffing betalen als
u minder restafval aanbiedt.
Hoe werkt het?
Goudse inwoners scheiden gemiddeld maar 46% van hun
afval. Het landelijke doel ligt
op 75% in het jaar 2020. Om

Gemeente Gouda
het scheiden van
afval te belonen,
wordt de afvalstoffenheffing gesplitst in een vast en een
variabel deel.
Het vaste bedrag valt lager
uit dan de heffing die u nu betaalt. Het aanbieden van gescheiden afval, zoals papier,
groente- en tuinafval, plastic,
blik en drankenkartons is gratis.
Voor restafval gaat u een

bedrag per keer betalen.

Een zonnige Landelijke
Opschoondag in Gouda

Wanneer u afval beter gaat
scheiden, hoeft u dus minder
restafval aan te bieden en gaat
u minder betalen.

Zestien groepen vrĳwilligers waren afgelopen zaterdag druk
bezig om hun straat of buurt op te ruimen tĳdens de 17e editie
van de Landelĳke Opschoondag.

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 10 april tussen 17.00 en 18.00 uur. Ga naar

www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda

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

Opschoonteams konden zich
aanmelden en zij kregen een
opschoonpakket met vuilgrijpers, hesjes en handschoenen
van de firma Breur. Ander ondersteunend materiaal, zoals
bezems, kon men bij Cyclus lenen. Daarnaast was er de mogelijkheid om een bijdrage te
krijgen voor het opfleuren van
de straat.
Werkzaamheden
Alle teams hadden een eigen
plan voor deze dag. Naast het
schoonmaken van straten en
pleinen, werden ook voorjaarsbloemen geplant, plantenbak-

ken getimmerd en geveltuintjes
aangelegd. De Goudse deelnemers aan de Opschoondag
namen onder andere de omgeving van de Ida Hoeve, Vrouwesteeg, Justus van Effenpad,
Meerburgstraat en het Raoel
Wallenbergplantsoen
onder
handen.
Burgemeester Milo Schoenmaker ging zaterdagochtend
bij een aantal teams langs om
waar nodig de helpende hand
te bieden en om de bewoners
te bedanken voor hun vrijwillige inzet.

Pasfoto’s laten maken is
vanaf 1 juli 2017 niet meer
mogelĳk in het Huis van de
Stad. De automaat op de
eerste verdieping wordt dan
verwĳderd.
Etalage van de Stad

De gemeente Gouda raadt u
aan uw pasfoto te laten maken
door een erkende fotograaf.

EXPOSITIE

Expositie:
Kleurrijke
fantasie
kronkels

Strikte eisen
Een pasfoto van een erkende
fotograaf voldoet aan de landelijke, strikte eisen voor officiële documenten. Een automaat kan dit niet. Dit levert
regelmatig pasfoto’s op die afgekeurd worden, waardoor de
aanvraag voor bijvoorbeeld
paspoort of rijbewijs moet worden uitgesteld.

In het Huis van de Stad zĳn de
gehele maand april de vilten
werken van Gabi Gaasenbeek
gratis te bezichtigen.

Parkeervergunningen voor bewoners en bedrĳven zĳn vanaf
1 april digitaal. Ook de kraskaart voor bezoekersparkeren in
vergunninggebied wordt digitaal.
De papieren vergunning gaat
automatisch over naar een digitale parkeervergunning op kenteken. Deze vergunning kunt u
bekijken en aanpassen in het
E-loket van ParkeerService. Inloggen gaat in een beveiligde
omgeving met DigiD. Vergun-

ninghouders met twee auto’s
kunnen met de app Key2Park
eenvoudig van kenteken wisselen.
De bezoekersregeling van bewoners in parkeersectoren 2 en
3 rond de binnenstad wordt ook

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

digitaal. Deze is
aan te vragen in het
E-loket op de website van ParkeerService.
Bezoek
kan vervolgens aan- en afgemeld worden met de Key2Park
app. De papieren kraskaart is tot
het einde van het jaar geldig.
Website
Meer informatie over parkeren
in Gouda staat op www.parkeerservice.nl/gouda of kijk op
www.gouda.nl/parkeren.

Tel. 14 0182

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.

Bodeminformatie
voor iedereen
gratis toegankelijk
Zoekt u informatie over de bodemkwaliteit in Gouda? Deze
kunt u nu gratis bekĳken via
de Atlas Midden-Holland.
Hierin staat of er ooit een bodemonderzoek is uitgevoerd
en wat de resultaten zĳn.
De Atlas bundelt relevante informatie over de kwaliteit van de
bodem en vervangt de (betaalde) Bodembalie. Gouda vindt
het belangrijk dat milieu-informatie toegankelijk is. De Omgevingsdienst Midden-Holland
voert voor ons de milieutaken
uit. Deze zet met het publiceren van de Atlas een grote stap
in het openbaar maken van de
milieugegevens in onze regio.

Pasfoto-automaat verdwijnt
uit het Huis van de Stad

Parkeervergunningen
vanaf april digitaal

Woensdagavond 29 maart worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbijeekomst
• Westergouwe 2e fase, Beeldkwaliteitsplan en notitie extra
ambities
• Publieke dienstverlening
• Memo tegengaan discriminatie

Brief met meer informatie
Inwoners ontvangen deze week
een brief met meer informatie.
Meer weten? Op www.gouda.nl/
afvalscheidenloont vindt u meer
informatie.

staan:
30 maart: Wethouder Bergman
- openen Gouds Onderwijs Film
Festival;
31 maart: Wethouder Van Gelder - uitdelen lespakketten over
tolerantie op Casimirschool;
5 april: Wethouder Tetteroo eerste handeling bouw Land
van Steijn;
6 april: Burgemeester Schoenmaker en wethouder Bergman start kaasmarktseizoen;

Vanavond in de
gemeenteraad

4 - 27 april 2017

Wilt u de AtlasHuisgebruiken?
van de Stad
Burgemeester Jamessingel 1 Gouda
www.gouda.nl/expositie
Kijk dan op www.odmh.nl/atlas.

KLEURRIJKE
FANTASIE KRONKELS

Gabi Gaasenbeek

Gabi (47) is al haar hele leven
met diverse vormen van creativiteit bezig: tekenen, schilderen,
muurschilderingen en grafisch
ontwerpen. Haar opleiding volgde ze deels aan de kunstacademie en deels via privéles van een
kunstenaar.
Een aantal jaar geleden is zij
weer begonnen met tekenen.
Daarna ontdekte Gabi het vilt. In
het begin waren dit voornamelijk
natuurlijke vormen van nat vervilt
wol. Later werden dit meer kleine dingen zoals bijvoorbeeld een
bloemetje en telefoonhoesje. Uiteindelijk kwam zij op het idee om
haar tekeningen eens in 3D om

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

te gaan zetten. Hieruit zijn de viltsculpturen ontstaan die te zien
zijn tijdens deze expositie. Ook
zijn er twee werken tentoongesteld die geïnspireerd zijn op het
Groene Hart.

De expositie van Gabi is te bezoeken tijdens de openingstijden
van het Huis van de Stad. Meer
info vindt u op www.gouda.nl/
expositie.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

2

Bekendmakingen
29 Maart 2017

Gemeente Gouda
plaats;
Troelstralaan, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad van 30 maart 2017 t/m 10
mei 2017. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 5 april is er een besluitvormende raadsbijeenkomst.
Locatie: 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 per mail: griffie@gouda.nl.

Besluitvormende
raadsvergadering
Opening, 20.00 uur
Open podium
Bewoners en organisaties uit Gouda kunnen in drie minuten aandacht vragen voor een actueel onderwerp.
Aanmelden en informatie over de
spelregels minimaal acht uur voor
het begin van de vergadering bij
de griffier.
Westergouwe tweede fase
Beeldkwaliteitsplan
De afgelopen maanden is gewerkt
aan de voorbereidingen van het
deel van Westergouwe dat Tuinen II is genoemd. In de tweede helft van 2016 is voor de Tuinen het Beeldkwaliteit plan (BKP)
opgesteld. Het BKP geeft richtlijnen voor de uiterlijke verschijningsvorm van de te ontwikkelen
woningen en overige gebouwen.
Daarnaast wordt de Notitie extra
ambities aan de raad aangeboden, dat ingaat op duurzaamheid
en woningprogrammering.
Bij woningprogrammering gaat
het bijvoorbeeld om de aantallen te bouwen sociale huurwoningen zoals dat beschreven is in het
stedenbouwkundig plan ( SBP).
Deze twee onderwerpen zijn door
de raad nadrukkelijk aan de orde
gesteld tijdens de bespreking van
het bestemmingsplan Westergouwe 2. Het BKP dient door de raad
te worden vastgesteld, omdat de
Woningwet dit voorschrijft. De ex-

tra ambities hebben zowel betrekking op het (SBP) als op de
gemeentelijke gronduitgifte en
worden daarom ook vastgesteld
door de gemeenteraad.
Verordening Leegstand
De gemeente Gouda wil de leegstand in de binnenstad terugdringen. De verordening is met name
bedoeld voor eigenaren die panden willens en wetens jarenlang
leeg laten staan. Het toepassen
van de verordening is een laatste
middel in een traject van gesprekken die gevoerd worden met deze
eigenaren. De verordening is uitsluitend van toepassing op de binnenstad en op niet-woningen. De
gemeenteraad van Gouda wordt
gevraagd de verordening vast te
stellen.
Benoeming bestuurslid
Van Iterson Ziekenhuis
Het bestuur van de Stichting het
Van Iterson Ziekenhuis verzocht
om mevrouw J. Nieuwveld te benoemen in het bestuur. Dit ter
opvulling van een ontstane vacature.
Sluiting
Op woensdag 12 april is er een
oriëntatieweek. Op woensdag 19
april komt de raad bijeen voor een
verkennende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief:
Anna van Hensbeeksingel, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Nieuwehaven, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeer-

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-

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
- Afgesloten t/m 31 maart tussen
de Koningsmantelstraat en het
Gloriantplansoen.
- Afgesloten van 3 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.
Goejanverwelledĳk
Afsluiting van de Goejanverwelledijk tussen de Haastrechtsebrug
en de Sportlaan alleen in de richting van de Sportlaan van t/m 26
april.
Veerstal
Afsluiting van de Veerstal tussen
de Westhaven en de Bogen van 3
t/m 10 april.
Kazernebrug
Afgesloten op 24 maart tussen
8.00 en 15.30 uur en op werkdagen t/m 14 april tussen 7.30 en
16.00 uur.
Turfmarkt
Afgesloten tussen de Lange
Dwarsstraat en de Lage Gouwe op
29 maart van 7.30 tot 12.30 uur.
Peperstraat
Afgesloten tussen de Komijnsteeg
en de Hoge Gouwe op 31 maart
van 7.30 tot 15.00 uur en 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 tot de Zoutmanstraat
en van de Zoutmanstraat tot de
Sint Josephstraat, op 20 en 21
april.
Oost
John Mottstraat

Afgesloten in fases van oost naar
west (Bernadottelaan richting
Nansenstraat) tot 31 maart.
Nansenstraat
Afgesloten van de Dunantsingel
tot en met de John Mottstraat t/m
14 april.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Ĳssellaan 14, plaatsen van nieuwe kozijnen in de voorgevel (2203-2017);
Jac. P. Thĳsselaan 47, plaatsen
van een platformlift (14-03-2017);
Jan Luykenstraat 33, plaatsen
van een dakopbouw (20-03-2017);
Kievitstraat 9, kappen van een
boom (20-03-2017);
Kleiweg 37 en 39, samenvoegen
van twee panden, gemeentelijk
monument (15-03-2017);
Kleiwegstraat 28, plaatsen van
dakramen, gemeentelijk monument (15-02-2017);
Nansenstraat 47, kappen van een
berkenboom (21-03-2017);
Nonnenwater 8, wijzigen van
de verleende vergunning (21-032017);
Onder de Boompjes 35, realiseren van uitbouw aan de achterzijde (22-03-2017);
Ridder van Catsweg 99, plaatsen
van klein duivenhok (20-03-2017);
Stoofsteeg 10 en 12, verbouwen
van de panden, gemeentelijk monument (15-03-2017);
Van Strĳenstraat 40, verhogen
van een deel van het dak van de
berging (20-03-2017);
Wiardi Beckmanhof 9, plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde (17-03-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Achter de Kerk (nabĳ nr. 9), het
vernieuwen van een brug, rijksmonument (22-03-2017);
Lange Noodgodsstraat (t.h.v. nr.
10) - Spieringstraat, het kappen
van 13 bomen (22-03-2017);
Ridder van Catsweg ter hoogte
van Swadenburg 3, het kappen
van 3 bomen vanwege vervangen
duiker (22-03-2017);
Schiermonnikoogstraat 4 en 6,
het creëren van een onderheid terras (21-03-2017);
Groen van Prinsterersingel 50b,
het kappen van 3 bomen (22-032017);
Jac. P. Thĳsselaan 47, het plaatsen van een platformlift (22-032017);
Jeruzalemstraat 5, het vervangen van de Collatiebrug en het renoveren van de walmuur, rijksmo-

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

nument (22-03-2017);
Kattensingel 85, het plaatsen van
een balkon (22-03-2017);
Kattensingel 94, het plaatsen van
een balkon (22-03-2017).
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.

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.
Hulecka, N. / Geboren: 04-091993 / Stoofkade 23 / Datum vertrek: 01-03-2017;
Szczuka, K.P. / Geboren: 27-021989 / Karekietstraat 3 / Datum
vertrek: 01-03-2017;
van der Want, C. / Geboren: 0412-2013 / Albert Plesmanplein 1 /
Datum vertrek: 01-03-2017;
Wasko, P.J. / Geboren: 28-071989 / Stoofkade 67 / Datum vertrek: 28-02-2017;
Zgrzywna, P.J. / Geboren: 24-041995 / Stoofkade 55 / Datum vertrek: 22-02-2017;
Ruiter, J.J.A. / Geboren: 15-071988 / Raam 117 / Datum vertrek:
06-03-2017;
Remmerde, M. / Geboren: 09-061966 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 06-03-2017;
Marchewka, R. / Geboren: 2003-1976 / Vest 39 / Datum vertrek:
07-03-2017;
Kastanja, E.S. / Geboren: 08-021986 / Bosranklaan 83 / Datum
vertrek: 07-03-2017.
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).

Pasfoto-automaat
verdwijnt uit het
Huis van de Stad
De gemeentesecretaris maakt bekend dat per 1 juli 2017 het niet
meer mogelijk is om pasfoto’s te
maken in het Huis van de Stad.
De pasfoto-automaat in de hal van
de eerste verdieping wordt verwijderd. De gemeente Gouda raadt
aan uw pasfoto te laten maken
door een erkende fotograaf.

Subsidieregeling
‘Gezond in Gouda’
Op 21 maart 2017 is de subsidieregeling ‘Gezond in Gouda 2017’
vastgesteld. Met deze subsidieregeling worden activiteiten ter
voorkoming of vermindering van
bepaalde
gezondheidsproblemen gesubsidieerd. De subsidieregeling en het bijbehorende aanvraagformulier kunt u vinden op
www.gouda.nl/subsidieloket. De
subsidieregeling is tevens in te
zien bij Services in het Huis van
de Stad.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente
Gouda via tel. 14 0182.

Adviesaanvraag
Goudse Adviesraad
Sociaal Domein
Het college van burgemeester en
wethouders vraagt advies aan de
Goudse Adviesraad Sociaal Domein over de beleidslijn beschut
werk, de Re-integratieverordening
en de Re-integratieregeling.
Per 1 januari 2017 is beschut werk
wettelijk verplicht gesteld. Door
deze wijziging moeten gemeenten
hun beleid beschut werk herzien
en tevens wijzigingen doorvoeren
in de Re-integratieverordening.
Ook is in de Re-integratieverordening aansluiting gezocht met de
recent beschikbaar gekomen modelverordening van de VNG. Dit
heeft geleid tot enige aanvullende
juridisch-technische wijzigingen in
de Re-integratieverordening. Afsluitend zijn beleidsregels opgesteld voor het instrument tijdelijke
jobcoaching die zijn opgenomen
in de Re-integratieregeling.

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.

