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Groen licht voor Afval Scheiden Loont
De Goudse gemeenteraad heeft op 22 juni groen licht gegeven
voor het nieuwe afvalbeleid Afval Scheiden Loont. Alle raadsleden stemden voor het plan van het college. Afval Scheiden
Loont wordt per 1 juli 2017 ingevoerd. In december dit jaar worden de tarieven vastgesteld.
Afval Scheiden Loont is een
nieuw systeem voor de afvalstoffenheffing die u nu betaalt. Deze
splitsen we in een vast deel en
een variabel deel. Het vaste deel
wordt lager dan de huidige afvalstoffenheffing. Voor restafval
gaat een variabel tarief gelden.
U betaalt apart voor iedere keer

dat u restafval aanbiedt via de
grijze minicontainer of kliko, de
ondergrondse containers of de
zak. Als u meer afval gaat scheiden en minder restafval aanbiedt, betaalt u uiteindelijk minder. Afval scheiden loont dus.
Plastic wekelĳks ophalen
Om makkelijker afval te kun-

nen scheiden, zal plastic overal in Gouda wekelijks opgehaald
worden. Ook kunt u blikjes dan
samen met het plastic afval aanbieden. Kartonnen verpakkingen
van bijvoorbeeld melkpakken en
frisdrank kunt u nu al samen met
het plastic aanbieden. Ruim voor
de invoering worden alle inwoners goed geïnformeerd over de
veranderingen.
Geld besparen
Gemiddeld gooit een inwoner
van Gouda per jaar ruim 200 kilo
restafval weg. Meer dan de helft
daarvan kan echter nog dienen
als grondstof voor nieuwe producten. Het systeem van Afval
Scheiden Loont stimuleert mensen extra om afval te scheiden.
Dat blijkt uit de resultaten van
gemeenten die het al hebben ingevoerd.

Samenwerking gemeente
Gouda en Promen verlengd
De gemeente Gouda heeft het contract met Promen voor de
catering en schoonmaak van het Huis van de Stad met drie jaar
verlengd. Dit vanwege de goede ervaringen en de mogelĳkheid
om aanvullende afspraken te maken over maatschappelĳk
verantwoord ondernemen.
Onderdeel van het contract zijn
ook zes nieuwe garantiebanen.
Medewerkers van Promen maken de komende jaren weer het
Huis van de Stad schoon, zorgen dat werkplekken er dagelijks netjes uitzien, exploiteren
het bedrijfsrestaurant op een
professionele manier en verzorgen de cateringdiensten.
Meedoen in de samenleving
Met deze samenwerking geeft
de gemeente Gouda een nieuwe impuls en invulling aan het

begrip maatschappelijk ondernemen.
Gouda heeft als speerpunt dat
iedereen kan meedoen in de
samenleving. Werk staat hierbij centraal. De contractverlenging met Promen levert hier een
mooie bijdrage aan. Promen en
de gemeente zijn hier beide erg
tevreden over. De medewerkers
die nu bij de gemeente Gouda
werkzaam zijn, blijven hun werkzaamheden dus ook de komende jaren doen.

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 29 juni worden
o.a. de volgende onderwerpen
in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Bestemmingsplan Bunderhof 2
• Bestemmingsplan Middengebied, Gouda Oost
• Onteigeningsprocedure
De Rijkestraat
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.

Goed scheiden is beter voor het
milieu en het bespaart kosten.

Subsidie hang- en sluitwerk
voor inbraakgevoelige buurten
Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak
in uw woning. Dit is echter niet goedkoop en daarom biedt de
gemeente Gouda u nu de mogelĳkheid om met 50% korting uw
sloten te laten vervangen. Voorwaarde is wel dat u in een buurt
woont met een hoog inbraakrisico.

Hoe werkt het?
U kunt subsidie aanvragen voor
uw hang- en sluitwerk door een
PKVW-gecertificeerd bedrijf tot
maximaal 250 euro per woning. U
declareert achteraf de gemaakte
kosten. Wilt u gebruik maken van
deze subsidie? Ga naar de website www.gouda.nl/subsidieloket
voor meer informatie.

De regeling is voorlopig opengesteld voor inwoners van een
koopwoning in Korte Akkeren
Oud, de Polderbuurt, de Slagenbuurt, Kort Haarlem en de Lustenbuurt. Zij kunnen per 1 juli de
helft van de kosten terugkrijgen.
Heeft u geen nieuw voordeurslot nodig? De regeling geldt ook
voor raamboompjes, kierstandhouders, barrièrestangen, alarmsystemen, anti-inbraakstrips, rolluiken etc.

Het nieuwe contract is getekend door (interim) gemeentesecretaris Bas Meijs en directeur Frank
Rossel van Promen, in het bijzijn van de wethouders Jan de Laat en Rogier Tetteroo.

Goudse Liefde
Zal ik jou vergelijken met de zoetste appeltaart
vers gebakken op een late zomerdag in september?
Ik heb jou liever
Ik heb je liever dan dat
ik heb je liever dan
pastelkleurige bruidssuikers
na een belofte van eeuwige trouw
veel liever heb ik jou
met een kop koffie
aan een karig gedekte keukentafel
En liever dan het genieten van
een koninklijk ontbijt
tussen de lakens bij het eerste ochtendlicht
geniet ik jou

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.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
30 juni: wethouder Werger - naturalisatiebijeenkomst;
30 juni: burgemeester Schoenmaker en wethouder Niezen veiligheidsavond Gouda West;
1 juli: wethouder Bergman uitreiking paspoort ‘uitjes in
de Krimpenerwaard’ (Westerschool);

3 juli: burgemeester Schoenmaker - veteranendag;
7 juli: wethouder Bergman opening Kleurrijke winkelruimte
(Kleiwegstraat 10).

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

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Kopje koffie met wethouder
Heeft u vragen of opmerkingen over wat er in de stad of
uw wijk gebeurt? Wilt u weten waarom de gemeente bepaalde keuzes heeft gemaakt?
Dat kan op vrijdag 8 juli van
14.00-15.00 uur. Dan zit wethouder Rogier Tetteroo in bibliotheek De Chocoladefabriek
voor u klaar met een kop koffie of thee. Rogier is wethouder

Tel. 14 0182

werkgelegenheid en ruimtelijke
zaken, maar hij is er op die dag
ook voor vragen over andere
gemeentelijke onderwerpen. U
bent van harte welkom! Aanmelden vooraf is niet nodig.
Het volgende inloopmoment is
op zaterdag 27 augustus om
10.00 uur in zorgcentrum De
Savelberg.

gemeente@gouda.nl

Ik heb je liever dan een lang verhaal
Ik dicht jou liever in een kort gedicht:
Goudse stroopwafel
ik proef je rond goudgeel geruit
Zolang jouw stroop stroomt door mijn bloed
zal ik je vergelijken met het zoetste zoet
zal ik je proeven als de verleidelijkste kus
lust ik je liever dan mijn liefste lust
Stadsdichter Hanneke Leroux – juni 2016

www.gouda.nl

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Mandeville Academy in
voormalige muziekschool
Het voormalige pand van de muziekschool krĳgt vanaf het najaar 2017 een nieuwe bestemming. De gemeente Gouda heeft
besloten het gebouw aan de Westhaven te verhuren aan een
nieuw onderwĳsinstituut, de Mandeville Academy. Dit is een
school voor hoogbegaafde jongeren vanaf 18 jaar.
De huur wordt in eerste instantie
aangegaan voor één jaar. In die
periode gaat Mandeville Academy de start van het onderwijs
in het najaar van 2017 voorbereiden. Als het concept succesvol blijkt te zijn, koopt Mandeville het pand aan.

een stevige basis bieden om hun
talenten optimaal te benutten.
Daarnaast zal ‘Mandeville Business School’ een programma
aanbieden voor mensen die al
actief zijn in het arbeidsproces.

Bĳdrage aan omgeving
Eenjarige opleiding
Wethouder Daphne Bergman
Mandeville Academy is een par- (Vastgoed en Onderwijs) is blij
ticulier initiatief en verzorgt een dat met het instituut overeeneenjarige opleiding met inter- stemming is bereikt: “Mandenaat voor hoogbegaafden in de ville Academy biedt een bijzonleeftijd van 18 tot 27 jaar. Door dere onderwijsvoorziening voor
gedurende één cursusjaar een deze doelgroep. Ik ben verheugd
programma te bieden van per- dat de gemeente op deze manier
soonlijke, sociale en maatschap- dit initiatief mogelijk kan maken.
Bekendmakingen
pelijke vorming
wil de Academy Bovendien past dit in het stre29
juni 2016
studenten uit deze
doelgroep ven van het college om een ho-
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Initiatiefnemers Harry Veenendaal en Godfried van Berkel
zijn enthousiast over de locatie en de samenwerking met de
gemeente. “Wij denken niet alleen dat Gouda onze studenten
veel te bieden zal hebben, maar
verwachten ook van hen dat zij
actief een bijdrage leveren aan
hun omgeving. Deze plek in het
historische hart van de stad is
daarvoor de perfecte uitvalsbasis.”

GroeneHartHopper krijgt nieuwe
vervoerder in regio Midden-Holland
Het regionale contract voor de
GroeneHartHopper is vorige
week door alle wethouders uit de
regio Midden-Holland met Taxi
van Rhijn getekend. Voor Gouda
zette wethouder Laura Werger
haar handtekening. De GroeneHartHopper-voertuigen rijden in

onze stad en de regio regelmatig
rond in het kader van Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer (CVV).
Het is een aanvulling op het bestaande vervoer in de regio voor
inwoners met een Wmo-indicatie
en ouderen, maar ook OV-reizi-

gers kunnen gebruik maken van
deze vorm van vervoer. De verandering van vervoerder heeft
mogelijk gevolgen voor de gebruikers.
Via www.groeneharthopper.nl is
meer informatie te vinden.

Andere gebruikers
De muziekschool staat sinds de
ingebruikname van Cultuurhuis
De Garenspinnerij leeg. Voor
het pand zocht de gemeente
een nieuwe bestemming. Vanwege leegstandsbeheer zitten in
het pand op dit moment kunstenaars en andere kleine zelfstandigen. Mandeville Academy wil
zo veel als mogelijk in het voorbereidingsjaar deze huisvesting
voortzetten.

Gemeente Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend
Op maandag 4 en woensdag 6 juli
is er een besluitvormende raadsvergadering. 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
e-mail: griffie@gouda.nl.

Besluitvormende raadsvergadering (4 juli)
Opening 20.00 uur
Kadernota 2017-2020
(1e termĳn)
De kadernota is het document
waarin de raad de kaders aangeeft
waarbinnen het college de programmabegroting kan gaan opstellen. De raad geeft daarbij zowel inhoudelijke als financiële kaders aan.
Vervolgens wordt in de programmabegroting 2017-2020 de kadernota verder uitgewerkt. De begroting wordt in november door de
raad vastgesteld.
In deze doorlopende raadsvergadering vindt zowel het debat als de
besluitvorming plaats over de kadernota. Tevens kunnen de voorstellen over de Jaarstukken 2015
en de 1e begrotingswijziging 2016
betrokken worden bij het debat.
Begonnen wordt met de inbreng
van de fracties in de eerste termijn.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Schorsing (vergadering
woensdag 6 juli verder).

ger onderwijsinstelling naar Gouda te halen.”

gaat

Besluitvormende raadsvergadering (6 juli)
Opening 20.00 uur
Kadernota 2017-2020
(2e termĳn)
De fracties reageren op de 1e termijn van andere fracties en 1e termijn college. Het college zal hier
eveneens in een 2e termijn op antwoorden.
Besluitvorming
a. Jaarstukken 2015
Op 1 juni 2016 heeft de gemeente-

raad met de accountant gesproken
over zijn verslag over de jaarrekening 2015. Vandaag vindt besluitvorming plaats over het door het
college voorgelegde besluit over
de Jaarstukken 2015.
b. 1e Begrotingswĳziging
Daarnaast geven diverse oorzaken
en ontwikkelingen aanleiding tot
het actualiseren van het concerninvesteringsplan (CIP) en van de
programmabegroting 2016-2019
door middel van een begrotingswijziging.
c. Kadernota 2017-2020
De kadernota is het document
waarin de raad de kaders aangeeft
waarbinnen het college de programmabegroting kan gaan opstellen. De raad geeft daarbij zowel
inhoudelijke als financiële kaders
aan.
Bestemmingsplan Bunderhof 2
Bestemmingsplan Bunderhof 2 is
opgesteld met het oog op het realiseren van 14 vrijstaande en tweeonder- een-kapwoningen. De locatie is gelegen in het verlengde
van Bunderhof 1, ten zuiden van
de Doggersbanklaan, tussen de
Omloopkade en de Bodegraafsestraatweg. Het bestemmingsplan Bunderhof 2 biedt het juridisch kader waarmee de gewenste
ontwikkeling planologisch mogelijk
wordt gemaakt.
Op 21 april 2016 heeft er een informatieavond plaatsgevonden in
Het Ankerlicht te Gouda. Op deze
informatieavond zijn enkele (veelal direct) omwonenden gekomen.
Tijdens deze avond is inhoudelijke informatie gegeven over het bestemmingsplan, over de te volgen
procedure en over de mogelijkheden om tegen dit plan op te komen.
Het ontwerpbestemmingsplan en
de ontwerp-omgevingsvergunning
hebben met ingang van 14 april
2016 gedurende 6 weken ter gelegen. De procedure van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt gecoördineerd.
Het bestemmingsplan is gereed
voor de vaststelling.
Bestemmingsplan
Middengebied, Gouda Oost
Het
ontwerpbestemmingsplan
heeft met ingang van 18 februari 2016 tot en met 30 maart 2016
ter inzage gelegen. Gedurende die
periode is een schriftelijke zienswijze ingediend door het Hoogheem-

raadschap van Rijnland. Voorafgaand aan de terinzagelegging is
een inloopavond georganiseerd.
Op deze avond zijn 4 schriftelijke
zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn in bijgaande “Nota van beantwoording zienswijzen” samengevat en van antwoord voorzien.
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen en
de zienswijzen te beantwoorden.
Start onteigeningsprocedure De
Rĳkestraat
Sinds 2009 is geprobeerd om de
benodigde percelen voor de uitvoering van het Bestemmingsplan Middengebied Gouda Oost aan te kopen. Tot op heden is met een aantal
eigenaren nog geen overeenstemming bereikt. De gesprekken blijven
onverminderd doorgaan om toch
tot een oplossing in minnelijke sfeer
te komen. Omdat de percelen van
essentieel belang zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan
en een tijdige verwerving in minnelijke sfeer niet te garanderen is, is
het voeren van een onteigeningsprocedure onvermijdelijk. De juridische basis van de administratieve
onteigeningsprocedure wordt gevormd door het nog vast te stellen
bestemmingsplan Middengebied
Gouda oost door de raad.
Kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is met ingang
van 14 april 2016 uitgebreid met
een paragraaf over kwaliteitseisen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH). Voor de taken die op dat gebied door of in opdracht van de gemeente worden uitgeoefend dient
een verordening te worden vastgesteld waarin de kaders voor deze
kwaliteitseisen worden vastgelegd.
Bestemmingsplan Harderwĳkweg
Aan de Harderwijkweg 1 is een verouderd kantoorpand gesitueerd.
Dit pand kan na wijziging van het
bestemmingsplan worden herontwikkeld tot vestiging van een fastfood formule en een formule voor
‘casual dining’
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.

Sluiting
De raad is na deze vergadering tot
eind augustus met reces. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op 7
september.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Willem en Marialaan
Op het gedeelte van de Willem en
Marialaan ter hoogte van de school
Auris Taalplein wordt aan de westzijde een parkeerstrook voor taxi’s
aangewezen. Door middel van
een onderbord wordt aangegeven
dat de beperking van de parkeergelegenheid voor taxi’s geldt van
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot
16.00 uur. Aan de oostzijde van de
rijbaan wordt een stopverbod ingesteld door middel van een gele
doorgetrokken streep.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 30 juni t/m 10 augustus 2016.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Goudse Houtsingel en Willenskade t/m 1 juli.
Binnenstad
Achter de vismarkt
Afgesloten t/m 1 juli, tussen nummers 88 en 64.
Jan van Beaumontstraat
Afgesloten t/m 17 juni op de splitsing met de van Oldebarneveltstraat.
Kleiweg
Afgesloten aan de zijde van de Korte Vest van 11 t/m 22 juli.
Lage Gouwe
• Afgesloten tussen de Wijdstraat
en Achter de Vismarkt t/m 15 juli.
• Afgesloten tussen de Lange
Groenendaal en de Turfmarkt op

13 juli van 7.30 tot 16.30 uur.
Regentesseplantsoen
Afgesloten t/m 8 juli aan de zijde
van de Kleiweg.
Wĳdstraat - Dubbele Buurt
Afgesloten op 4 juli tussen 7.00 en
16.00 uur.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten van de westelijke ingang t/m 28 april 2017.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Afgesloten tussen het Crabethpark
en de Kattensingel t/m 22 juli.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
Verkeerslichten staan op knipperen op 5 en 6 juli tussen 9.00 en
15.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Achterwillenseweg 98, het nieuw
bouwen van 10 appartementen (1606-2016);
Goejanverwelledĳk 26 t/m 30, het
realiseren van 3 watervilla's (17-062016);
Rottumerplaat, het bouwen van
een woning op kavel 2 (Westergouwe) (16-06-2016);
Aaltje Bakstraat 1, het plaatsen
van gevelverlichting (16-06-2016);
Allendestraat 13, het nieuw bouwen
van een bijgebouw (22-06-2016);
Kanaalstraat 31, het wijzigen van
de brandcompartimenten (15-062016);
Korte Groenendaal 7, het plaatsen
van reclame (14-06-2016);
Moerbeistraat 43, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van
de woning (17-06-2016);
nabĳ Solingenstraat 2, het kappen
van een kronkelwilg (16-06-2016);
P.C. Bothstraat 91, het realiseren
van een opbouw op de keuken (1706-2016);
Peperstraat 20, horecabestemming in pand (16-06-2016);
Ridder van Catsweg 358, het kappen van een els (16-06-2016);
Ronsseplein 1, het wijzigen van
het bestemmingsplan tbv het bouwen buiten de kavels (17-06-2016);
Zeugstraat 38a, het plaatsen van
reclame (16-06-2016);
Zuiderwerf 20, het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde
(17-06-2016).

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Achter de Kerk, het kappen van
een plataan ivm het aanleggen van
kabels en leidingen (20-06-2016);
Dubbele Buurt 5 en 7 en 9, het
aanbrengen van belettering en reclame (17-06-2016);
Vrouwesteeg 35, het bouwen van
een schuurtje (17-06-2016);
Korte Tiendeweg 15, het realiseren van een lunchcafé (20-062016).
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.

Omgevingsvergunningen uitgebreid
Verleende
omgevingsvergunningen
Winterdĳk 6, het brandveilig gebruiken van het pand (17-06-2016).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
beroepschrift indienen (zie Toelichting). Om het besluit in te zien kunt u
een afspraak maken via tel. 14 0182.
Verlenging beslistermĳn
Burgemeester van Dĳkesingel
28, het plaatsen van een dakkapel
op de achtergevel (17-06-2016);
Burgemeester van Dĳkesingel 6,
het plaatsen van een dakkapel op de
voor en achtergevel (17-06-2016);
Oosthaven 13, het realiseren van
13 woningen boven de kantoorruimte (23-06-2016);
Wilhelminastraat 38a, het plaatsen van 6 zonnepanelen op het dak
van de woning (17-06-2016).

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
Vervolg op
gemeentepagina 3
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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.
Chakroun, Y. / Geboren: 01-071978 / Poldermolendreef 48 / Datum vertrek: 01-06-2016;
Nikolov, M. / Geboren: 03-101992 / Markt 10a / Datum vertrek:
06-06-2016.

Gemeente Gouda

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).

Kinderopvang en
Peuterspeelzaalwerk
Op grond van artikel 8 besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend
dat er in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk een wijziging is aangebracht:
Stichting
speelzaal

Quadrant,
Peuterhoef

Peuterop het

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-

adres Gildenburg 1 te Gouda is
uit het register verwijderd per 23
juni 2016. De activiteiten worden
voortgezet in een kinderdagverblijf op het adres Gildenburg 1 te
Gouda.
Het actuele register kinderopvang
kunt u vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor algemene informatie neemt u contact
op met de gemeente Gouda via
tel. 14 0182.

Ondermandaatbesluit
directie Ruimtelijke
Ontwikkeling

telijke Ontwikkeling heeft, gelet op het Mandatenbesluit 2012,
een ondermandaatbesluit vastgesteld voor de afdeling Cultuur Vastgoed en Ontwikkeling.
In dit besluit wordt ondermandaat verleend aan het hoofd van
deze afdeling voor de uitoefening van een aantal bevoegdheden op grond van de Algemene
Subsidieverordening Gouda 2003
en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit. Het ondermandaatbesluit treedt in werking op 30
juni 2016. Het ondermandaatbesluit ligt ter inzage in het Huis van
de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, te Gouda.

De directeur van de directie Ruimwĳze) 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

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunning is door de burgemeester verleend aan:

Grand Canyon voor het houden
van de Gouda Beach Experience
van vrijdag 1 juli t/m maandag 4
juli 2016 van 9.00 tot 24.00 uur.
Vergunning verleend op 17 juni
2016. Vergunning verzonden op
20 juni 2016.
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,
dr. M. Schoenmaker

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.

