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Nieuws
13 maart 2019

Gemeente Gouda

Verkiezingen Provinciale
Staten en Waterschappen
Op woensdag 20 maart kunt u stemmen voor zowel de leden
van de Provinciale Staten als de leden van het algemeen bestuur
van de Waterschappen. Om te kunnen stemmen moet u 18 jaar
of ouder zijn en mag u niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Kiezers voor de Provinciale
Staten verkiezingen moeten de
Nederlandse nationaliteit hebben. Kiezers voor de Waterschapsverkiezingen
moesten
op 4 februari in een waterschap
wonen.
Waar kunt u stemmen?
Er zijn 35 stembureaus in Gouda. Op www.gouda.nl/verkiezingen vindt u een overzicht van
alle stembureaus. De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot
21.00 uur, met uitzondering van
het stembureau in het Huis van
de Stad. Dit stembureau is al
om 6.30 uur open.
Stemmen voor Provinciale Staten en waterschap Rijnland kan,
met uw stempas en legitimatiebewijs, in elk stembureau in
Gouda. Stemmen voor waterschap Schieland en de Krimpenerwaard kan alleen in één
van de volgende stembureaus:
Zorgcentrum De Hanepraij, het
Huis van de Stad of Kindcentrum de Ontdekkingsreizigers.

Stempas en legitimatie
U heeft onlangs twee stempassen ontvangen; één stempas
voor de waterschapsverkiezingen en één voor de Provinciale
Staten verkiezingen. Heeft u niet
de Nederlandse nationaliteit?
Dan krijgt u alleen een stempas
voor de waterschapverkiezingen.

U moet zich in het stembureau
identificeren als u komt stemmen. Het identiteitsbewijs mag
maximaal 5 jaar verlopen zijn op
de dag van de stemming. U kunt
stemmen als het stembureau uw

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

identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en u een geldige stempas
óf volmachtbewijs met identiteitsbewijs van de volmachtgever heeft.
Geen stempas ontvangen?
Heeft u geen stempas(sen) ontvangen? Vraag dan persoonlijk
een vervangende stempas aan
bij de gemeente. Dat kan schriftelijk tot en met vrijdag 15 maart
of aan de balie in het Huis van
de Stad tot en met dinsdag 19
maart 12.00 uur. Neem hiervoor
een geldig identiteitsbewijs mee.
Iemand gaat voor u stemmen
(volmacht)
Als u niet in de gelegenheid bent
om zelf te stemmen, dan kunt
u iemand machtigen om voor u
te stemmen. Dit kan via de achterkant van uw stempas of via
een volmachtbewijs. U mag zelf
kiezen wie u machtigt. Diegene
moet wel kiesgerechtigd zijn voor
dezelfde verkiezing. De gemachtigde mag uw stem alléén gelijktijdig met zijn of haar eigen stem
uitbrengen.
Stemmen in een andere gemeente
Met een kiezerspas kunt u voor
de verkiezing van Provinciale
Staten overal in Zuid-Holland
stemmen. Voor de verkiezingen
voor het waterschap kunt u overal binnen uw waterschap stemmen. Het aanvraagformulier voor
een kiezerspas downloadt u via
www.gouda.nl/verkiezingen of
haalt u af in het Huis van de Stad.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de
verkiezingen op www.gouda.nl/
verkiezingen.

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
april 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:

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
laag inkomen? Dan kunt u de
pas voor €5,- kopen. Bij aanschaf van een volwassenpas
ontvangen uw inwonende kin-

dampas 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.

Het college van burgemeester
en wethouders heeft een bezoek gebracht bij de voorzieningen in de nieuwe woonwijk
Westergouwe. Het college
werd ontvangen in het kindcentrum De Ontdekkingsreizigers. In het kindcentrum
kunnen alle kinderen van 0 tot
en met 12 jaar op één plek en
vanuit één visie spelen, leren
en ontspannen. Naast basisschool onderwijs is er een
peutergroep en wordt er kinderopvang en buitenschoolse
opvang aangeboden.

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.

Waar te bestellen?
U kunt de pas voor volwassenen 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 Rotter-

Tel. 14 0182

Het college heeft ook een kijkje
genomen in het gezondheidscentrum waar onder meer een
huisarts, tandarts en fysiotherapeut praktijk houdt. Er zijn op

gemeente@gouda.nl

Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder
Rogier Tetteroo houdt donderdagmiddag 22 maart van 13.00
uur tot 14.00 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.

www.gouda.nl

dit moment c.a. 350 woningen
bewoond in Westergouwe. De
komende jaren komen er nog
circa 3600 woningen bij.

Expositie

‘Mystery’ in het Huis van de Stad
Deze maand exposeert Fred van Veluw in het Huis van de
Stad. Fotografie is voor hem een manier om zijn gevoelens en
emoties uit te drukken. Fred heeft deelgenomen aan meerdere
binnen- en buitenlandse exposities en heeft diverse publicaties
op zijn naam staan.

Fred van Veluw (1960) woont in
Gouda en is afgestudeerd aan de
Fotoacademie in Amsterdam. Hij
daagt zijn toeschouwers uit om
de vaak beklemmende sfeer van
zijn beelden te associëren met
hun eigen achtergrond en ervaringen. Het mysterie achter het
beeld is wat hem bezighoudt.
In deze expositie van 22 indringende en intrigerende foto’s
toont hij onder meer werk van zijn
recente series Sombre en Ko-

deren t/m 17 jaar een gratis pas.
Meer informatie vindt u op www.
gouda.nl/rotterdampas.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Inloopspreekuur wethouder
Tetteroo

College bezoekt voorzieningen in Westergouwe

Met de Rotterdampas onbeperkt naar de Sint Jan
Sinds 1 maart is het nieuwe jaar van de Rotterdampas gestart!
Met deze stadspas kunt u gratis of met korting gebruikmaken
van meer dan 300 leuke uitjes en workshops in Gouda én de
regio. In Gouda breidt het aanbod zich steeds verder uit. Wist
u dat u sinds dit jaar met de Rotterdampas onbeperkt de wereldberoemde Sint-Jan kunt bezoeken? Deze bijzondere kerk
in Gouda is de langste van Nederland en staat bekend om de
72 kleurrijke glazen, sommige zijn wel 20 meter hoog! Kijk voor
deze en meer leuke acties op www.rotterdampas.nl.

15 maart - college: NL Doet
16 maart - wethouder Bunnik:
opening outdoor sportschool
Gymboxx (GOUDasfalt)
21 maart - burgemeester Salet: onthulling glasruitje van
Crabeth
22 maart - wethouder Dijkstra: opening Bloedbank Gouda
23 maart - wethouder Bunnik:
opening
BlijNieuws-festival
met kinderburgemeester
23 maart - wethouder Bunnik:
opening Chiropractie Centraal

@gemeentegouda

koro, gemaakt in Azië. Kijk voor
meer informatie op zijn website
www.fredvanveluw.nl.
Nieuwsgierig geworden?
U bent van harte welkom om de
expositie te bekijken tijdens de
openingstijden van het Huis van
de Stad: van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op
donderdagavond van 17.00 tot
20.00 uur.

gemeentegouda
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Bekendmakingen
13 maart 2019

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Binnenstad
Doelenbrug
Afgesloten voor vrachtverkeer t/m
31 maart 2019.
Bloemendaal
Groen van Prinsterersingel
Afgesloten op 14 maart van 7.00 tot
16.00 uur i.vm. straatwerkzaamheden.
Goverwelle
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten t/m 30 juni.
Korte Akkeren
Buurtje
Tot en met 29 maart tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden.
Jaagpad
Afgesloten van 1 t/m 26 april i.v.m.
het opnieuw bestraten van de rijbaan, parkeervakken en de trottoirs.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).
Westergouwe
Wadden/Waddenbrug
Afgesloten in vier fasen van 18
maart t/m 14 april i.v.m. aanbrengen van definitieve bestrating.
Marconistraat
Afgesloten t/m 21 maart i.v.m. asfalteringswerkzaamheden.

Gemeente Gouda
Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen
Gentseweg 5, het plaatsen van 3
vlaggenmasten (26-02-2019);
Jolwerf 21, het kappen van een
boom (26-02-2019);
Kleiweg 73, het plaatsen van reclame op de voorgevel van het winkelpand (18-12-2018);
Struisgras 21, het plaatsen van
twee dakkapellen (25-02-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Vergunningvrij
Marga Klompéstraat 19, het
plaatsen van twee dakkapellen op
een woning (01-03-2019).
Verleende vergunningen
Bosweg 56, het vellen van een
boom (19-02-2019);
Buitenstuk 16, het bouwen van
een vrijstaande woning (Westergouwe Tuinen 2, kavel 09) (28-022019);
Burgemeester Martensstraat 2a,
het plaatsen van hekwerk rond het
perceel (27-02-2019);
De Rijkestraat 2, het plaatsen van
een overkapping (04-03-2019);
Kamgras 14, het vellen van een
conifeer (19-02-2019);
Korte Groenendaal 7, 7a en 7b,
het aanpassen van de voorgevel en realiseren 2e appartement,
gemeentelijk monument (01-032019);
Lage Gouwe 62, het renoveren
van de vloeren van een gemeentelijk monument, gemeentelijk monument (26-02-2019);
Markt 31, het vervangen van een
voorpui (28-02-2019);
Raam 149, het vellen van vijf bomen (26-02-2019);
Ruigenburg 68, het realiseren van
een dakopbouw met dakkapel (0503-2019);
Vredebest 1, het bouwen van een
trap ten behoeve van een nieuwe
vluchtroute (28-02-2019).

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

Verlenging beslistermijn
Markt 2, het plaatsen van gevelreclame en koelunits op het dak (0403-2019);
Molenwerf 2a, het wijzigen van de
zijgevel van monumentaal pand,
gemeentelijk monument (27-022019).

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.
Ahmadi, M. / Geboren: 20-121999 / Ericalaan 2 / Datum vertrek:
05-02-2019
Ziynepov, A.A. / Geboren: 31-081982 / Orangerie 22 / Datum vertrek: 06-02-2019
Zeegelaar, D. / Geboren: 18-121997 / Brugmanshof 9 / Datum vertrek: 19-02-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Omgevingsvergunning
Graaf Florisweg 77
Op 26 februari 2019 heeft de Omgevingsdienst
Midden-Holland
(ODMH) namens de gemeen-

te Gouda een besluit genomen
op de aanvraag met kenmerk
2019036557. Dit betreft het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem ter plaatse van de
Graaf Florisweg 77 in Gouda. De
vergunning (omgevingsvergunning
beperkte milieutoets) is toegekend.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden kunt u vinden op de
website van de gemeente Gouda.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, postbus 1086, 2800 BB
Gouda t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet
ten minste uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van
dit besluit en de motivering van de
bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te
geven op welk telefoonnummer en
e-mailadres u bereikbaar bent. Een
bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. De termijn voor
het indienen van een bezwaar start
op 28 februari 2019 en bedraagt 6
weken.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang
is kan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek
om voorlopige voorziening moet
worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestre-

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

den besluit mee te sturen en aan
te geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Er kan alleen een verzoek om een
voorlopige voorziening worden
ingediend als ook bezwaar is gemaakt.
Een voorlopige voorziening kan
ook digitaal worden aangevraagd
op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. (088) 54 50 000.

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.
Promen Holding B.V., Zuider IJsseldijk 46: uitbreiding inrichting met
locatie Provincialeweg West 76 in
Gouda voor o.a. opslag materieel,
groen afval en zand en grond.
Weeshuis Gouda Holding BV,
Spieringstraat 1: het starten van
een hotel, cocktail- en koffiebar en
restaurant per 01-03-2020.
		
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
De burgemeester heeft de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning ontvangen:
Markt
Megabeurs, braderie 4 augustus
2019 en 1 september 2019
Strips op de Markt, 5 mei 2019
Jeugdavondvierdaagse
Diverse routes door de stad, Klein
Amerika als vertrek- en eindpunt,
21 mei tot en met 24 mei 2019
IJsselmarkt
Zoutmanplein, 10 juni 2019.
Hofstedendagen
Bloemendaalseweg en Ridder van
Catsweg, 25 mei en 26 mei 2019.
Genoemde aanvragen en bijbehorende stukken kunnen op afspraak
worden ingezien bij de gemeente
Gouda. Neem hiervoor contact op
via tel. 14 0182.

Terrasvergunning
De burgemeester heeft de volgende aanvraag voor een terrasvergunning ontvangen:
La Cubanita, Westhaven 4 te
Gouda.
Genoemde aanvragen en bijbehorende stukken kunnen op afspraak
worden ingezien bij de gemeente
Gouda. Neem hiervoor contact op
via tel. 14 0182.
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.

