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Gemeente Gouda

De finalisten van de Gouda Cheese
Awards 2019 zijn bekend
De finalisten van de Gouda Cheese Awards 2019 zijn bekend.
De kazen die doorgaan voor Goud, Zilver en Brons in de categorie Goudse belegen light zijn: Vergeer Gouwenaer Light 35+
Pikant Belegen van Vergeer Holland, Calora 18% Pikant van
Veldhuyzen Kaas, Roemer Light 35+ gerijpt van Van der Heiden
Kaas. In de categorie Goudse belegen 48+ strijden Bonck van
Blesckens van De Graafstroom, Klaver Kaas Jong Belegen van
Dupont Nederland en Holland Master van Royal FrieslandCampina om de titel ‘de lekkerste kaas van Nederland’. De finale op
6 juni is live te volgen op de Markt in Gouda.

Expositie

Werk van zussen
Twee zussen uit Gouda, Grea Steenbergen en Marry Kalmeijer,
exposeren deze maand hun schilderwerk in het Huis van de
Stad. Schilderen doen ze al jaren met veel enthousiasme. Hierbij
gebruiken ze verschillende materialen, voornamelijk acryl en
olieverf op doek en op hout. Hun collectie bestaat grotendeels
uit dieren, bloemen, natuur/landschappen en portretten.
De zussen volgen met veel plezier de lessen bij Cultuurhuis
Garenspinnerij (voormalig Kunstpuntgouda en Werkschuit), Suzan Schuttelaar en het GouwePalet. Daarnaast werken ze thuis
ook met veel enthousiasme aan
verschillende schilderijen.

van maandag t/m vrijdag van 8.30
tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.

44e editie Keramiekdagen

Woensdagavond 5 juni worden
onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad
besproken:

In de jury van de spannende
kaaswedstrijd zit onder meer
Janny van der Heijden, culinair journaliste en bekend van
programma’s als Heel Holland
Bakt en Tijd voor Max. Voorzitter is de Opper Waegemeester:
burgemeester Mirjam Salet. De
prijzen worden uitgereikt door
niemand minder dan Frau Antje,
hét symbool voor Goudse kaas
in het buitenland en Ere Waegemeester van Gouda. Gouda
Cheese Awards 2019 belooft
een spektakel te worden! Het
event duurt van 10.00 tot 13.00
uur en is gratis toegankelijk.

Afwijkende
openingstijden
tijdens Pinksteren
Op Tweede Pinksterdag (maandag 10 juni) zijn het Huis van de
Stad en het UWV gesloten. Wilt u
rondom deze dagen iets aanvragen? Houd er dan rekening mee
dat de verwerking iets langer kan
duren dan normaal.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Verkenning: Bestemmingsplan
Weeshuiscomplex
• Verkenning en debat: Beeldkwaliteitsplan voormalig
boerderijkavel Westergouwe
• Verkenning: Regionaal
risicoprofiel Veiligheidsregio
Hollands Midden 2020-2023

Burgemeester Mirjam Salet
opende op Hemelvaartsdag
de 44e editie van de Goudse
Keramiekdagen die als thema
‘erop of eronder’ droeg. Ook
dit jaar waren er meer dan 100
top keramisten uit heel Europa
te zien op de keramiekmarkt.

Het programma bestond uit
diverse demonstraties, wedstrijden, live-muziek, kinderactiviteiten en nog veel meer.
Burgemeester Mirjam Salet
heeft zelf ook ervaren dat het
draaien van een vaas nog niet
zo eenvoudig is.

14 juni – wethouder Van Vugt:
opening Museumhavendagen
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.
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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
juli tussen 17.00 - 18.00 uur.
Kijk op www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.

en wethouder Van Vugt: Cheese
Awards
6 juni – wethouder Bunnik: huldiging dames waterpoloteam GZC
Donk
6 juni – wethouder Dijkstra: opening nieuwe gebouw Eleos GGZ
7 juni – burgemeester Salet:
openen scholieren atletiektoernooi Green Heart Track Event

Op de koffie bij
wethouder Dijkstra
Wethouder Corine Dijkstra
praat graag met u over de
Wmo, jeugd en welzijn, publieke gezondheid of vernieuwing
in het sociaal domein. Drinkt u
op 7 juni tussen 09.00 en 10.00
in wijkcentrum De Buurtstee
(Gildeburg 1) in Bloemendaal

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
6 juni – burgemeester Salet

7 juni – wethouder Van Vugt:
bekendmaking en uitreiking Walvisprijs
8 juni – wethouder Van Vugt:
opening Kaas en Couscous festival

een kopje koffie 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.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

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.

Met de Rotterdampas taekwondo
beoefenen bij YinYangDo
De Rotterdampas is de 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 een gratis proefles volgen bij Taekwondoschool YinYangDo in Gouda. Taekwondo is voor jong en
oud, recreant en wedstrijdsporter. Kijk voor meer informatie op
www.yinyangdo.nl.

Komt u kijken?
Het werk van de zussen is nog tot
29 juni te zien in de expositieruimte op de begane grond. De expositieruimte in het Huis van de Stad
is vrij toegankelijk en is geopend

Vanavond in de
gemeenteraad

Nog meer leuks!
Maar de Rotterdampas heeft
nog meer leuks te bieden.
Met de Rotterdampas heeft u
in Rotterdam bijvoorbeeld onbeperkt 25% korting op een
escaperoom bij Escape010. Of
kies voor onbeperkt klimmen
met 25% korting bij Klimpark
Fun Forest. Kijk voor meer leuke acties op www.rotterdampas.nl.

Voor wie?
Iedereen kan een Rotterdampas
kopen. De pas kost standaard
€ 60,- voor volwassenen. In
combinatie met de volwassenenpas 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 pas tegen een
lager tarief aanschaffen. Meer
informatie vindt u op www.gouda.nl/rotterdampas.

Mantelzorger
De gemeente Gouda waardeert uw inzet als mantelzorger. Als u als mantelzorger
bent ingeschreven bij Mantelzorgcentraal, dan krijgt u de
Rotterdampas gratis. Om u in
te schrijven zie: www.mantelzorgcentraal.nl of neem contact op via tel. (088) 023 42 21.
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Waar te bestellen?
U kunt de pas voor volwassenen online bestellen via 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. Na enkele dagen
krijgt u de Rotterdampas thuisgestuurd.

Gemeente dient klacht in bij Schiphol
Inwoners van onze stad hebben de laatste tijd meer dan gemiddeld last van vliegtuigen die laag over vliegen in verband met
baanonderhoud van Schiphol. Daarnaast ondervinden onze
inwoners ook op andere momenten in het jaar hinder. We begrijpen dat dit heel vervelend is en we zijn het erover eens dat
geluidsoverlast erg naar is voor iedereen die het ondervindt.
De gemeente heeft geen bevoegdheid als het gaat om
vliegtuigen, dus verwijzen we
melders door naar andere meldpunten. Uw klachten over de
overlast van Schiphol kunt u
alleen melden via www.bezoekbas.nl. Dit is de website van
het Bewoners Aanspreekpunt
Schiphol (BAS).

www.gouda.nl

matie over dit onderwerp vindt
u op de site www.gouda.nl/
vliegtuigoverlast.

Wat doet de gemeente?
De gemeente Gouda dient een
officiële klacht in bij Schiphol. In
de brief verzoekt de gemeente
de niet urgente werkzaamheden
uit te stellen tot een latere periode. Verder verzoekt de gemeente vliegtuigen hoger te laten
vliegen boven het stedelijk gebied van Gouda en omstreken.
Zowel de brief als meer infor-

@gemeentegouda

gemeentegouda

gemeentegouda

2

Bekendmakingen
5 juni 2019

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 12 juni is er een
voorbereidende
raadsbijeenkomst. Locatie: Burgemeester
Jamesplein 1 in Gouda. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.
nl/raadsinformatie of neem contact op met de griffie tel. (0182)
58 91 97 of griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal, 20.00 uur:
Debat: Bestemmingsplan Weeshuis
Dit raadsvoorstel is bedoeld om
de gemeenteraad te kunnen laten
besluiten over de herbestemming
van het Weeshuiscomplex, de
planologische randvoorwaarden
vast te leggen door het bestemmingsplan vast te stellen en de
zienswijzen te beantwoorden.

Gemeente Gouda
wordt gevraagd aan te geven
waar zij vindt dat de veiligheidsregio zich de komende jaren op
moet richten. Deze wensen worden meegenomen in het regionaal
beleidsplan van de veiligheidsregio.
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: belangstellenden
worden van harte uitgenodigd
om bij deze bijeenkomst op de
publieke tribune aanwezig te zijn.
Sluiting 23.00 uur
Op 19 juni is er een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluit

Belangstellenden worden van
harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn.

Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.

Verkenning en debat: Huisvestingsverordening
De gemeenteraad wordt i.v.m.
het vervallen van de huidige verordening voorgesteld de Huisvestingsverordening 2019 vast
te stellen en om als gemeente
bij woningschaarste te kunnen
blijven sturen op woonruimteverdeling de onderbouwing daarvan
nader te definiëren.

Ridder van Catsweg, aanwijzing
van twee voetgangersoversteekplaatsen met zebramarkering en
bord L2.

Belangstellenden worden van
harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn. Indien men zich
voor 12 juni, 12.00 uur meldt bij
de griffie (griffie@gouda.nl of tel.
(0182) 58 91 97) kan men inspreken op het onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie
voorzien.
Goverwellezaal, 20.00 uur:
Debat: Risicoprofiel Veiligheid
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal
Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023 opgesteld. Het regionaal risicoprofiel
heeft tot doel inzicht te krijgen in
de risico’s die binnen de veiligheidsregio bestaan. Aan de raad

Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 6 juni t/m 17 juli 2019.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
N207
Afgesloten op werkdagen van
20.00 tot 6.00 uur van 24 t/m 29
juni.

zaamheden.
Noord
Troelstralaan
Afgesloten t/m 7 juni i.v.m. rioolherstelwerkzaamheden.
Van Henegouwenstraat
Afgesloten op 6 juli van 12.00 tot
23.00 uur i.v.m. een buurtfeest.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).
Plaswijck
Anna Hoeve
Afgesloten tot 18 juni 17.00 uur
i.v.m. herstraten.
Catharina Hoeve
Tot 14 juni 17.00 uur geldt er een
snelheidsbeperking i.v.m. het herstraten van het middenplein.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Houtmansplantsoen tegenover
Fluwelensingel 98, het vellen van
twee bomen (22-05-2019);
Aderpolderweg 25, het kappen
van een boom (21-05-2019);
Beemdgras 70, het vellen van een
naaldboom (20-05-2019);
J.H. van Linschotenlaan 24, het
kappen van een berk in de achtertuin (20-05-2019);
Steeckterpolderstraat 21, het
kappen van een boom in voortuin
(21-05-2019);
Tobbepad 2, het vellen van twaalf
bomen (21-05-2019);
Van Strijenstraat 30, het vergroten van de woning op de eerste
verdieping (21-05-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

Goudse Hout
Vanwege onderhoud is het fietspad aan het Kale Jonkerpad in het
Goudse Hout sinds 6 mei circa een
maand afgesloten.

Verleende vergunningen
Goudkade 21, het bouwen van
een kantoorgebouw (24-05-2019);
Prins Hendrikstraat 105, het
renoveren van de gevel en vervangen van de kap (23-05-2019);
Zuider IJsseldijk 10a, het bouwen
van een woning (23-05-2019).

Goverwelle
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten t/m 30 juni.

Verlenging beslistermijn
Goudse Houtsingel 101, het tijdelijk plaatsen van een tiny house (5
jaar) (24-05-2019).

Korte Akkeren
Uiverplein
Afgesloten t/m 9 juni i.v.m. werk-

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

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.
El Ouali, S. / Geboren: 00-00-1972
/ IJssellaan 2 A / Datum vertrek:
29-04-2019
El Kadi, A. / Geboren: 16-07-1978
/ IJssellaan 2 A / Datum vertrek:
03-05-2019
Oladosu, N.L. / Geboren: 10-011986 / IJssellaan 2 A / Datum vertrek: 03-05-2019
Wolszon, M.R. / Geboren: 26-121979 / Prinses Julianastraat 8 /
Datum vertrek: 08-05-2019
Hertogs, A.D.E.G. / Geboren: 0401-1982 / Deborah Hoeve 31 / Datum vertrek: 09-05-2019
Hamtaite, N. / Geboren: 13-111995 / Komijnsteeg 10 / Datum
vertrek: 09-05-2019
Agzannäy, R. / Geboren: 05-051995 / Kievitstraat 62 / Datum vertrek: 10-05-2019
Pherai, A.P. / Geboren: 09-021997 / Albert Plesmanplein 18 210
/ Datum vertrek: 13-05-2019.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning
Goudkade 16
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontwerpbesluit is vastgesteld
op de aanvraag met kenmerk
2019270274. Dit betreft Gouda Refractories veranderen van de opslag
van gevaarlijke stoffen ter plaatse
van de Goudkade 16 in Gouda. In

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

het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit
betreft de volgende onderdelen:
• Milieuvergunning
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 2019270274.
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.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Melding op grond van het Besluit
lozen buiten inrichtingen
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.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende melding ontvangen:
Stedin Netbeheer B.V., kabeltracé
Verlorenkost (Bolwerk), het lozen
van grondwater afkomstig van
ontwatering.
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.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

Wet milieubeheer
Melding op grond van artikel 8.40
van de 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.
		
Siqura B.V., Meridiaan 32, het starten van een leverancier van camerasystemen;
J.P. van Eesteren B.V., Hanzeweg
16, het starten van een kantoor;
Dirk van den Broek Supermarkten B.V., Poldermolenplein 27, het
starten van een supermarkt in winkelcentrum Goverwelle.
		
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

De burgemeester
maakt bekend
Verleende evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunning is door de burgemeester verleend aan:
Kaas en Couscous, 8 juni 2019,
GoudAsfalt. De vergunning is verzonden op 29 mei 2019.
U kunt de verleende vergunning
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).
Burgemeester,
M. Salet

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.

