Gemeente Gouda

Vrijwilligers komen in
actie tijdens NLdoet
actie NLdoet zet Nederland zich
in voor vrijwilligerswerk. In onze
stad deden ook honderden Gouwenaars mee! Wil jij je vrijwillig inzetten? Kijk voor mooie vacatures
op www.goudvoorelkaar.nl.
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De burgemeester en wethouders van Gouda deden afgelopen weekend mee met NLdoet.
Samen met buurtbewoners pakten zij bij Stichting De Ark klussen aan in de tuin. Tijdens de

Voor kaas moet je in het ‘Gele Hart’ zijn

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
staan:
16 maart: Wethouder Dijkstra opening Goudse Zwerfjongeren
Opvang;
16 maart: Wethouder Niezen aftrap Wereldreis (Fairtrade) in
de Chocoladefabriek;

16 maart: Wethouder Bergman
- hoogste punt Turfsingel;
17 maart: Wethouder Tetteroo,
Van Gelder, De Laat en Bergman - Kom binnen bij Bedrijven;
18
maart:
Burgemeester
Schoenmaker – 10-jarig jubileum Stichting 21 maart en start
actie ‘Zet een streep door discriminatie’;
22 maart: Wethouder De Laat BNI de Gouwe netwerkevent.
Inloopspreekuur in de wĳk
Heeft u vragen over bijvoorbeeld
sociale zaken, werk, schuldhulpverlening of een ander onderwerp? Wethouder Rogier
Tetteroo houdt op woensdag
22 maart van 9.30 tot 11.00 uur
een inloopspreekuur bij Victory

Iedereen uit onze regio die
iets met kaas te maken
heeft, was afgelopen dinsdag 7 maart aanwezig in
Gouda met één gezamenlĳk
missie: Kaas op de kaart!

maken van online en offline
mediaplannen en het opzetten
van een bedrijfsstrategie. Mogelijk voeren we de komende
tijd diverse plannen daadwerkelijk uit.

Deze bijeenkomst was een
goede stap tot meer samenwerking. Zo weten toeristen en
afnemers nu en in de toekomst
dat je voor kaas in het Groene
Hart moet zijn. Of beter nog:
het Gele Hart.

Het was overduidelijk dat het
‘Gele Hart’ de oorsprong is van
kaas. Of zoals een van de aanwezigen opmerkte: “Op meerdere plaatsen in Nederland
wordt kaas gemaakt en over
kaas gesproken, maar het authentieke verhaal komt uit deze
regio”. De belangrijkste conclusie was dat er veel aanwezig is om het verhaal van gras
en koe tot kaas te kunnen vertellen, maar dat dit veel te weinig bekend of aan elkaar gekoppeld is. De bescheidenheid
moet overboord. Het Gele Hart
moet meer zichtbaar zijn!

Spektor Storytelling begeleidde de dag en had voor de bijeenkomst al met een aantal
van de aanwezige kaasboeren,
producenten, handelaren en
organisatoren van kaasmarkten gesproken. Het bleek dat
men gelooft in de kracht van
verbinding en dat het essenti-

Sports, Middenmolenplein 104.
Kom dan gerust langs. Aanmelding vooraf is niet nodig. De koffie en thee staan klaar.
Praten met wethouder
Dĳkstra
Onder het genot van een kop
koffie of thee gaat wethouder
Corine Dijkstra graag met u in
gesprek. Drinkt u op 16 maart
tussen 16.00 en 17.00 uur bij het
Sociaal Team Noord een kopje
mee? Zij hoort graag wat u bezig houdt op het gebied van de
Wmo, jeugd en welzijn, publieke gezondheid of vernieuwing
in het sociaal domein in Gouda.
Het kan gaan om uw zorgsituatie, die van een familielid of goede kennis. Maar misschien wilt
u meer vertellen over uw ideeen over de volle breedte van het
sociaal terrein of over het gehele (jeugd)beleid in Gouda; dat
hoort ze ook graag.

Foto: Oscar van der Wijk

1

Nieuws
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eel is om verhalen en kennis te
delen. Maar ook kwam duidelijk
de behoefte naar voren om vooral te dóen en niet te lang te praten.
Zeventig aanwezigen
Op basis van de verhalen werd
een programma opgezet, waar-

bij het denkbeeldige bedrijf
‘Cheese Valley Media Company’
voor de opdracht stond om een
succesvolle mediastrategie neer
te zetten. De zeventig aanwezigen veranderden voor één middag in medewerkers van dit bedrijf en gingen aan de slag met
diverse opdrachten, zoals het

Komt u ook naar de
Goudse Vrijwilligersmarkt?
Op zoek naar vrĳwilligerswerk? Kom dan naar de
Goudse Vrĳwilligersmarkt op
7 april in het Huis van de Stad.
Ruim veertig organisaties
hebben zich aangemeld en
zĳn op zoek naar vrĳwilligers.
Denk hierbij aan thema’s als:
welzijn, sport en cultuur. Deze
organisaties gaan graag met
jou in gesprek over vrijwilligerwerk.
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.

7 april 2017 van 16.00
7 april
tot 18.00
2017 uur
van 16.00 t

Huis van de Stad
Huis van de

www.goudvoorelkaar.nl/vrijwilligersmarkt
www.goudvoorelkaar.nl/vri

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

College bezoekt buurthuis en buurtcentrum

Iedere steen een overwinning

Het college van burgemeester
en wethouders is afgelopen
week op bezoek geweest
in buurthuis de Speelwinkel
(Raambuurt) en in het nieuwe
buurtcentrum De Walvis (Korte
Akkeren).

Oorlog honger angst en vluchten
Ik struikel en

De Haastrechtsebrug is van
vrĳdag 17 maart 20.00 uur tot
maandag 20 maart 7.00 uur in
beide richtingen afgesloten
voor autoverkeer. Stedin voert
werkzaamheden uit voor het
verleggen van kabels om versterking van de dĳk mogelĳk
te maken.

sta in jouw stappen
Mĳn voeten passen niet
Ik struikel en
raak jouw Stolperstein aan

Buurthuis de Speelwinkel
In het karakteristieke pand van
buurthuis de Speelwinkel op de
Raam worden al jaren de meest
uiteenlopende activiteiten en
cursussen voor buurtbewoners
georganiseerd. Tijdens het bezoek kreeg het college een demonstratie ‘streetdance’ van de
jongens en meisjes uit de buurt.
Buurtcentrum De Walvis
In Korte Akkeren weten buurt-

Mĳn hand heelt niets
maar verbindt ons
Twee minuten van bezinning
en niets daartussen
Iedere steen een overwinning
weggevoerde stadgenoot
bewoners het nieuwe buurtcentrum De Walvis steeds vaker te
vinden. Vriendelijke gastvrouwen uit de wijk staan met de

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

koffie klaar voor een praatje.
Binnenkort kunnen buurtbewoners er samen koken en eten.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

Haastrechtsebrug
komend weekend
dicht voor auto’s

mĳ rest niet anders dan jouw naam te kussen.
Hanneke Leroux

Voor fietsers, voetgangers, lijnbussen en hulpdiensten is de
brug wel te gebruiken. Omleidingen voor autoverkeer staan aangegeven via de N207 en Rotterdamseweg en via de N228 en
Goverwellesingel / Sportlaan.

Voorgedragen ter gelegenheid van het plaatsen van
dertien Stolpersteine in Gouda op 12 februari.

www.gouda.nl

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
15 maart 2017

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 22 maart is er een
voorbereidende
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 email: griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadzaal
Opening 20.00 uur
Verkenning: Westergouwe 2e
fase Beeldkwaliteitsplan en notitie extra ambities
De afgelopen maanden is gewerkt
aan de voorbereidingen van het
deel van Westergouwe dat Tuinen
II is genoemd. In de 2e 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 het overig gebouwen.
Daarnaast wordt de Notitie extra
ambities aan de raad aangeboden dat ingaat op duurzaamheid
en woningprogrammering. Bij woningprogrammering gaat het bijvoorbeeld 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 extra ambities hebben zowel betrekking op het (SBP) als op de
gemeentelijke gronduitgifte en
worden daarom ook vastgesteld
door de gemeenteraad.
Verkenning en debat:
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 jaren lang 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.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
22 maart, 12.00 uur meldt bij de
griffie kan men inspreken op het
onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Presentatie Hulp
bĳ het huishouden
Wethouder Dijkstra heeft tijdens

Gemeente Gouda

de begrotingsbehandeling op 9
november 2016 jl. toegezegd de
raad te informeren over de toekomst van de hulp bij het huishouden in Gouda. Met deze presentatie wordt invulling gegeven aan
deze toezegging.
Benoeming bestuurslid
Van Itersonziekenhuis
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.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Sluiting
Op 29 maart is er een voorbereidende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 7 maart onder meer de volgende besluiten
genomen:
Nieuwe Cultuurnota vrĳgegeven
voor inspraak
Kunst en cultuur bieden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en hebben een belangrijke
meerwaarde voor de leefbaarheid
en economie van Gouda. Het
nieuwe cultuurbeleid is uitgewerkt
in de conceptnota ‘Het cultureel
vermogen van Gouda ‘Cultuurnota 2018-2022’. De nota is vrijgegeven voor inspraak. In de nota zijn
onder meer de beoogde speerpunten van het cultuurbeleid terug
te vinden, welke verder ingevuld
zullen worden samen met de culturele voorzieningen van de stad.
De cultuurnota wordt ook nog besproken in de gemeenteraad en
voor besluitvorming aangeboden.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Op de Spieringstraat wordt
de geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer tijdens de
schoolspits voorzien van een uitzondering voor bewoners en leveranciers t/m huisnummer 61.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 16 maart 2017 tot en met 26
april 2017. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg
Haastrechtsebrug
Afgesloten van 17 t/m 20 maart.

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-

Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten t/m 31 maart tussen
de Koningsmantelstraat en het
Gloriantplansoen.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Nieuwe Veerstal/
Goejanverwelledĳk
Afgesloten tussen de Oosthaven en de Fluwelensingel t/m 17
maart.
Goejanverwelledĳk
Afgesloten
tussen
de
Haastrechtsebrug en de Sportlaan
in de richting van de Sportlaan van
20 maart t/m 21 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 van 27 maart t/m 14 april tussen 7.30 en 16.00 uur.

achterzijde (07-03-2017);
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Zuider Ĳsseldĳk (kavel 4), bouwen van een woning (09-03-2017);
Achterwillenseweg 122, uitbreiden van de woning (07-03-2017);
Hoge Gouwe 107, maken van een
dakluik in het dak van de oud katholieke kerk, rijksmonument (0903- 2017);
Kleiweg 105-107, plaatsen van 2
airco units achterzijde (02-03-2017);
Leliepad 14, plaatsen van een
dakopbouw (07-03-2017);
Nieuwehaven 308, realiseren van
een woning in het bestaande gebouw, gemeentelijk monument
(03-03-2017);
Pim Mulierlaan 4, bouwen van
bungalow (06-03-2017);
Verzetslaan 192, 206, 220, 234,
wijzigen van de kopgevel door het
verwijderen van de balkons (0903- 2017).

Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april.

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.

Korte Akkeren
Turfsingel
Afgesloten op 22 maart van 12.00
tot 16.00 uur, tussen het Moordrechtse Verlaat en het Erasmusplein.

Verlenging beslistermĳn
Nieuwehaven 232, plaatsen van
een dakkapel in het zijdakvlak (0803-2017).

Kort Haarlem
Goejanverwelledĳk
Afgesloten vanaf de Haastrechtsebrug in de richting van de Sportlaan tot 7 april.
Ĳssellaan
Afgesloten van 20 tot 23 maart
tussen de Burgemeester Martenssingel en de Kwekerij van 20 tot 23
maart.
Oost
John Mottstraat
Afgesloten in fases van oost naar
west (Bernadottelaan richting
Nansenstraat) tot 31 maart.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel
De verkeerslichten staan op knipperen op 20, 21 en 22 juni tussen
9.00 en 15.00 uur.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
nabĳ Calslaan 99, bouwen van
een tijdelijk onderwijsgebouw (0203-2017);
Westergouwe Kavel 27 eiland 2,
bouwen van een woning (03-032017);
Bodegraafsestraatweg 79, bouwen van een dakkapel op het
voordakvlak (07-03-2017);
Gaarderslag 6, vergroten van de
schuur (04-03-2017);
Kattensingel 85, plaatsen van
een balkon (02-03-2017);
Kattensingel 94, plaatsen van
een balkon (02-03-2017);
Koningin Wilhelminaweg 302,
betrekken van het balkon bij de
woning (02-03-2017);
van der Palmstraat 16, plaatsen
van een dakkapel aan de voor en

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.
Al Zahar, D. / Geboren 13-011997 / Steeckterpolderstraat 12 /
Datum vertrek:14-02-2017
Horbaty, M. / Geboren 20-051986 / Ronsseweg 51 / Datum vertrek: 13-02-2017
Snĳders, N. / Geboren 22-021989 / Sopiastraat 33 / Datum vertrek: 14-02-2017
in ’t Veld, Y.W.L. / Geboren 1303-1991 / Mosstraat 27 / Datum
vertrek: 13-02-2017
Zeegelaar, A.L. / Geboren 25-021966 / Swanenburghshofje 2 / Datum vertrek: 20-02-2017
Khouakhi, S. / Geboren 04-051992 / Drapiersteeg 26 / Datum
vertrek: 20-02-2017
Wissink, B.W. / Geboren 29-041993 / Albert Plesmanplein 1 / Datum vertrek: 20-02-2017
Niewiara, M.E. / Geboren 24-12-

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

1993 / Stoofkade 67 / Datum vertrek: 21-02-2017
Pietrasińska, D. / Geboren 1802-1967 / Stoofkade 57 / Datum
vertrek: 21-02-2017
Samp, D.K. / Geboren 05-081994 / Stoofkade 55 / Datum vertrek: 21-02-2017
Funderáková, J. / Geboren 2706-1993 / Stoofkade 21 / Datum
vertrek: 21-02-2017
Różański, M.S. / Geboren 31-051991 / Tristanstraat 59 / Datum
vertrek: 21-02-2017
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).

Voorbereidingsbesluit
Ridder van Catsweg 258
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.7 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat:
1. de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 maart 2017 heeft
besloten een bestemmingsplan
voor te bereiden voor een deel
van de voormalige Riethoeklocatie, Ridder van Catsweg
258, zoals is aangegeven op de
bij dit besluit behorende kaart
met
planidentificatienummer
NL.IMRO.0513.0103VB Riethoek-VA01;
2. overeenkomstig het bepaalde in
artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht het
raadsbesluit wordt gepubliceerd in de Goudse Post en de
Staatscourant, gevolgd door ter
inzage legging, waardoor het
besluit in werking treedt.
Het raadsbesluit met bijbehorende tekening van het gebied ligt
daags na deze publicatie tijdens
openingsuren ter inzage in het
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1. Het raadsbesluit
met bijbehorende tekening is ook
te raadplegen/downloaden op de
website www.ruimtelijkeplannen.
nl en de website van de gemeente
www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen.
Tegen dit raadsbesluit staat op
grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep open.

Kantoorpand
Agnietenstraat 24

Woonwagenstandplaats
te huur
woonwagenstandplaats

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
De Spiegeltent, locatie Turfmarkt
51 in Gouda voor het uitoefenen
van een horeca-inrichting.
(verzonden 3 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 indienen (zie Toelichting).

Drank- en horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester aan:
De Spiegeltent, locatie Turfmarkt
51 in Gouda voor het uitoefenen
van een horeca-inrichting.
(verzonden 7 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 indienen (zie Toelichting).

Evenementenvergunningen

De transformatie van het voormalige kantoorpand aan de Agnietenstraat 24 naar wonen door de bouw
van huurwoningen beneden de liberalisatiegrens aan te wijzen als
Dienst van Algemeen Economisch
Belang. U kunt het besluit inzien bij
de gemeente Gouda. Een belanghebbende kan binnen zes weken
na de bekendmakingsdatum een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

De

de Strookpolderstraat 2 is per 1
mei 2017 te huur. Het betreft een
standplaats van 193 m2 met berging, zonder sanitaire voorzieningen.. De huur bedraagt € 254,61
per maand. U dient zelf te zorgen voor een woonwagen. Als u
deze standplaats wilt huren kunt
u dit laten weten door voor vrijdag
31 maart 2017 een brief te sturen
aan de gemeente Gouda, afdeling
RBA, postbus 1086, 2800 BB Gouda, o.v.v. “belangstelling woonwagenstandplaats”, of een email naar
woonwagenstandplaats@gouda.nl. De toewijzing van de standplaats vindt plaats volgens de
Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaats en Gouda.
Nadere informatie kunt u krijgen
door te bellen met tel. (0182) 58 82
88 of (0182) 58 84 95.

op

De volgende evenementenvergunning is verleend door de burgemeester aan:
Sluipwĳkse Margriet voor het
houden van een zomerfeest Sluipwijkse Margriet
Tijdstip: op 30 juni 2017 van 18.00
uur tot 1 juli 2017 1.00 uur en op 1
juli 2017 van 13.00 uur tot
2 juli 2017 1.30 uur.
Vergunning verleend op: 08-032017.

Vervolg op
gemeentepagina 3

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
15 maart 2017

Verzenddatum vergunning: 10-032017.
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).

Processen-verbaal
uitslag Tweede Kamer
verkiezing
De burgemeester maakt bekend
dat afschriften van de 33 processen-verbaal N10-1 met de uitslag
van de stemming per stembureau
en een afschrift van het verzamel
proces-verbaal N11, met de totaaluitslag van de stemming van
de hele gemeente Gouda na vaststelling van de totaaluitslag, ter inzage liggen bij de receptie in het
Huis van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1. Het exacte tijdstip
zal via www.gouda.nl/verkiezingen
bekend worden gemaakt.
De processen-verbaal liggen ter
inzage tot het moment dat de

Gemeente Gouda

nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd op donderdag 23 maart
2017.

Publicatie Evenementenkalender 2017
De burgemeester heeft op 6 maart
2017 de definitieve evenementenkalender voor 2017 vastgesteld. In
deze kalender staan de grote evenementen voor het komende jaar
vermeld. Voor deze evenementen
is nog geen vergunning verleend,
de trajecten daarvoor zijn ingezet.
Verleende vergunningen zullen op
de gebruikelijke wijze bekend gemaakt worden. De evenementenkalender is ook terug te vinden op
de www.gouda.nl
Voor informatie over de evenementenkalender kunt u contact
opnemen met team Bijzondere
Wetten via tel. 14 0182.

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Datum evenement
6-4-17 tot 31-8-17 (op donderdagen)
26-4-17
27-4-17
25-5-17 en 26-5-17
7-6-17 tot 13-9-17 (op woensdagen)
15-6-17
30-6-17 tot 3-7-17
26-8-16
1-9-17
8-9-17
16-9-17
19-9-17 tot 24-9-17
6-10-17 en 7-10-17
23-11-17 tot 03-12-17
15-12-17
20-12-17 tot 14-01-18
Nog te bepalen
16-6-17 tot 17-6-17
14-10-17
18-11-17
27-4-17
27-4-17
16-5-17 tot 19-5-17
20-5-17 tot 21-5-17
21-6-17 tot 27-8-17 (op zondagen)
10-9-17
31-8-17 tot 3-9-17

Naam evenement
Kaasmarkt
Oranjenacht 2017
Koningsdag op de Markt
Goudse Keramiekdagen
Gouds MontMartre
Kinderkaasmarkt
Gouda Beach Experience
Tafeltjes op de Markt
International Military Tattoo Gouda
Singelloop
NK Veebeoordelen
Kermis
Sensation Kaas
Circus van Sinterklaas
Gouda bij Kaarslicht
Goudse IJsbaan
Gouda Music Festival
Stadsbraderie
Zotte Zaterdag
Sinterklaasintocht
Oranjeboulevard
Koningsdag vrijmarkt
Goudse Jeugdavondvierdaagse
Goudse Hofstedendagen
Houtmansplantsoenconcerten
Go Ssswim (zwemtocht)
Culifeest Gouda

Locatie
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt, Achter de Waag en winkelstraten
Markt
Markt
Markt
Markt / binnenstad / singels
Markt
Markt, Achter de Waag, Agnietenstraat
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Gehele centrum
Gehele centrum
Gehele centrum
Raam / Bogen
Goverwelle
Parkeerterrein Klein Amerika en wandelroutes door gehele stad
Bloemendaalseweg / Ridder van Catsweg
Houtmansplantsoen
Houtmansplantsoen / Houtmansgracht -> Museumhaven
Goudasfalt

