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Gemeente Gouda

Aanvalsplan tegen woninginbraken in onze stad
Het aantal woninginbraken en pogingen in Gouda is onverminderd hoog. De gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM)
hebben, naar aanleiding van de recente cĳfers, een aanvalsplan
tegen woninginbraken vastgesteld. Dit bestaat uit maatregelen
op de korte en lange termĳn. Ook staan er diverse nieuwe maatregelen in.

Burgemeester
Schoenmaker:
“Het is zeer onbevredigend dat
het aantal woninginbraken in
Gouda tot op heden nog geen
dalende tendens laat zien, ondanks het harde werk van de
politie, de gemeente en de overige veiligheidspartners. Er is
een trendbreuk nodig in onze
stad, want de woninginbraken
moeten omlaag.”
Zomeroffensief (korte termĳn)
De zomerperiode staat voor
de deur. Deze zorgt vaak voor
een toename in het aantal woninginbraken en vraagt om intensivering van de huidige
maatregelen. Deze bestaan uit
preventieve en dadergerichte
maatregelen, zoals:
- Subsidie voor hang- en
sluitwerk;
- Subsidie voor poortverlichting;
- Vakantieservice – melden
van vakantie voor extra

toezicht politie en gemeente;
- Extra gemeentelijke
toezichthouders in de wijken;
- Matrixborden bij de
winkelcentra in Goverwelle,
Plaswijck en Achterwillens;
- Preventieacties ‘de wijk in’;
- Stimuleren en ondersteunen van tientallen
WhatsApp groepen;
- Extra toezicht in de wijken
door de politie door extra
ogen en oren te organiseren;
- Persoonsgerichte aanpak op
bekende woninginbrekers;
- Extra recherchecapaciteit;
- Workshop voor hondenbezitters als extra ogen
en oren op straat;
- Extra helingcontroles.
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/veiligheid.
Lange termĳn
Aangezien het probleem ingewikkeld en hardnekkig is, blijft het

van belang om diverse preventieve maatregelen te nemen om woninginbraken te voorkomen.
Inbraak is niet alleen een veiligheidsprobleem, maar heeft te
maken met allerlei onderwerpen, zoals preventief jeugdbeleid en ruimtelijke ordening. De
gemeente, politie en OM zijn ervan overtuigd dat deze bredere
en meer integrale aanpak nodig
is om het aantal woninginbraken op lange termijn te doen
dalen.
Bĳeenkomst met de stad
Kort na het zomerreces organiseren we een bijeenkomst met
de stad, waarin betrokken inwoners en professionals gevraagd wordt met vernieuwende ideeën te komen in de strijd
tegen de woninginbraken. De
beste ideeën zullen na besluitvorming in het najaarsoffensief
een plek krijgen.

Verkenner
aangesteld
De gezamenlĳk fractievoorzitters van Gouda hebben burgemeester Schoenmaker gevraagd op zoek te gaan naar
een externe verkenner die de
mogelĳkheden voor een nieuwe, stabiele coalitie gaat onderzoeken. Mede in overleg
met de Commissaris van de
Koning is de heer Hans Andersson aangezocht om hiertoe de rol van verkenner op
zich te willen nemen.
De heer Andersson is inmiddels
aan de slag gegaan. Hij zal een
verkennend onderzoek instellen naar het ontstaan van de bestuurlijke crisis, wat er nodig is
om een stabiele coalitie te vormen en in beeld brengen welke
stappen moeten worden gezet
om medio september 2016 een
nieuw college van BenW te kunnen presenteren.

Extra toezicht tegen inbraak in de zomerperiode Gouda bij nacht
De zomervakantie staat voor
de deur en veel Gouwenaars
gaan lekker van hun vakantie genieten. Inbrekers slaan
helaas vaak hun slag in deze
periode. In de strĳd tegen de
woninginbraken zet de gemeente extra toezichthouders in.

• Zorg voor goed hang- en
sluitwerk. Sommige buurten
komen hierbij in aanmerking
voor subsidie: www.gouda.
nl/hangensluitwerk;
• Sluit ramen en
deuren goed af;
• Zet uw woning in het
licht (buiten en binnen),
ook wanneer u niet thuis
bent, bijvoorbeeld door
tijdschakelaars. Zorg hierbij
voor goede poortverlichting. U
kunt hiervoor bij de gemeente
een bijdrage aanvragen: www.
gouda.nl/poortverlichting;
• Laat uw woning er ook op
andere manieren bewoonbaar
uitzien. Vraag buren om post
te verwijderen en gordijnen
open en dicht te doen;
• Bel 112 bĳ onraad bij uw
eigen huis of dat van de
buren. Liever een keer te veel
gebeld dan een keer te weinig!

Tijdens de zomervakantie van 9
juli t/m 21 augustus zullen zij
elke dag een paar uur lang extra
surveilleren in de late avond en
nacht in Gouda. De toezichthouders doen dit op de fiets en zijn
herkenbaar aan hun uniform.
Wat kunt u zelf doen?
Het is van groot belang dat u
zelf maatregelen neemt om uw
huis niet aantrekkelijk te maken
voor inbrekers, zeker als u op
vakantie gaat. Denk onder andere aan:

Tientallen successen bij ‘Kom binnen bij bedrijven’
De open dag ‘Kom binnen bĳ bedrĳven’ begin april heeft goede resultaten opgeleverd. Dertig
deelnemers vonden een baan, vĳfendertig jongeren regelden een leerwerkplek en veertig
stages, vĳftig werkervaringsplekken en veertig vrĳwilligersplaatsen zĳn ingevuld.
Bijna duizend inwoners van
onze regio ‘kwamen binnen’ bij
118 deelnemende bedrijven, op

zoek naar een baan, stageplek,
leerwerkplek of werkervaringsplaats.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Tel. 14 0182

De gemeenteraad Burgemeester
en wethouders
maakt bekend
maken bekend
De gemeenteraad is met reces
tot eind augustus 2016. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op
woensdag 7 september. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.nl/
ris of neem contact op met de griffie via tel. (0182) 58 91 97 of per email: griffie@gouda.nl

Bedrĳven leren kennen
Daarnaast waren er nog 300 andere mogelijkheden om de be-

Werk aan de weg
Binnenstad
Aaltje Bakstraat
Afgesloten op 18 juli van 7.00 tot
16.00 uur.
Keizerstraat
Afgesloten tussen de Lange Wil-

drijven te leren kennen, zoals
een rondleiding door het bedrijf
of een oriënterend gesprek over
de mogelijkheden tot werken bij
het bedrijf. Bij de ondernemers
staan nu nog tientallen gesprekken gepland, waarvan de ver-

gemeente@gouda.nl

lemsteeg en de Hoge Gouwe op
18 juli van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Kleiweg
Afgesloten aan de zijde van de
Korte Vest 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.
Molenwerf
Gefaseerd afgesloten van de
Oosthaven naar de Spieringstraat
t/m 15 juli.

www.gouda.nl

Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten van de westelijke ingang t/m 28 april 2017.
Korte Akkeren
Koningin Wilhelminaweg
Afgesloten tussen de Nachtegaalstraat en de Julianahof van 25 juli
t/m 13 augustus.
Reigerstraat
Afgesloten tussen de Roerdompstraat en de Koningin Wilhelminaweg van 12 t/m 20 augustus.

Van bovenaf ziet de stad er niet anders uit
Nietsvermoedende mensen
komend en gaand wie weet waarheen
De Goudse contouren en grenzen
onmiskenbaar herkenbaar
Maar van binnen broeit er iets
Het is nog licht.
De avond valt voor het eerst weer helder
en zacht
Een enkel wolkje aan de lucht
Een wethouder fietst
eenzaam weg van het Huis van de Stad
Iets grijpt ons dan naar de keel we weten niet wat
Van bovenaf ziet alles er nog hetzelfde uit
Van binnen broeit er iets
Het gaat over grenzen
Het gaat over politiek
De teerling wordt geworpen
De nacht valt radeloos over onze stad

Stadsdichter Hanneke Leroux – 5 juli 2016

wachting is dat de helft zal leiden tot een baan.

Woerden op 7 april deze ‘Kom
binnen bij bedrijven’.

Nieuwe editie in 2017
Samen met het UWV, het IDcollege en het Werkgeversservicepunt
organiseerden
de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en

Alle partijen zijn zeer tevreden
over deze resultaten en gaan in
2017 deze activiteit opnieuw organiseren. Zij willen nogmaals
alle bedrijven bedanken die hun
deuren open hebben gezet!

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Nieuwe Park
Crabethstraat
Afgesloten tussen het Crabethpark
en de Kattensingel t/m 22 juli.
Nieuwe Gouwe OZ
Afgesloten (m.u.v. PRIO 1) tussen
de Industriestraat en de Meridiaan
van 22 t/m 25 augustus, iedere dag
van 19.00 tot 6.00 uur.
Oosterwei
Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat
t/m De Rijkestraat van 5 september
t/m 7 oktober.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Achter de Kerk 15, het kappen
van een boom (04-07-2016);
Kattensingel 2 en 3, het verbouwen van het portaal en onderdoorgang (22-06-2016);
Mercatorsingel 8, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
(23-06-2016);
Vervolg op
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Turfmarkt 140, het intern wijzigen
van het pand en onderhoud aan
het pand (01-07-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
nabĳ Twĳnstraat 10, het kappen
van een sierkers (01-07-2016);
Industriestraat 15, het plaatsen
van een LED scherm (05-07-2016);
Meerburgstraat 10, het plaatsen
van een nieuwe fietsenberging (0507-2016);
Moerbeistraat 43, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning (04-07-2016);
Ruigenburg 56, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde (0607-2016);
Wĳdstraat 1, het verplaatsen van
WTA installatie en aanpassing van
vluchtweg (05-07-2016);
Wilhelminastraat 38a, het plaatsen van 7 zonnepanelen op het dak
van de woning (06-07-2016);
Wilhelminastraat 66, het realiseren van een deur in de achtergevel
en het plaatsen van terrasmeubilair
(07-07-2016);
Zuiderwerf 20, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde (0707-2016).
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.
Verlenging beslistermĳn
Burgemeester van Dĳkesingel
10, het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde (05-07-2016);
Keerkring 12, het realiseren van
een ademluchtwerkplaats (05-072016);
Raam 140, het vestigen van een
wijnhandel op de begane grond
(gebruiksontheffing) (06-07-2016).

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 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
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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.
Gaal, M.W. / Geboren: 31-07-1986
/ Livingstonelaan 52 / Datum vertrek: 16-06-2016;
Stoorvogel, W. / Geboren : 27-031982 / Jaagpad 70 / Datum vertrek:
16-06-2016;
Bekker, P.L.J. / Geboren: 24-111983 / Peperstraat 16 a / Datum
vertrek: 13-06-2016;
Pyza, J.M. / Geboren: 31-07-1991
/ Stoofkade 29 / Datum vertrek: 1306-2016;
Adamska, D.K. / Geboren: 30-041983 / Stoofkade 21 / Datum vertrek: 13-06-2016;
Bukovec, M. / Geboren: 25-101980 / Stoofkade 31 / Datum vertrek: 13-06-2016;
Salkova, I. / Geboren: 7-12-1994 /
Stoofkade 29 / Datum vertrek: 1306-2016;
Anikiej, P. / Geboren: 7-2-1981 /
Karekietstraat 17 / Datum vertrek:
15-06-2016;
Wilk, T. / Geboren: 7-03-1990 /
Boelekade 48 / Datum vertrek: 1506-2016;
Setio Suhardjo, D. / Geboren:
8-9-1970 / Graaf Florisweg 22 / Datum vertrek: 14-06-2016;
El-Ouakili, K. / Geboren: 4-7-1976
/ IJssellaan 2a / Datum vertrek: 1406-2016;
Belhaj, Zaki / Geboren: 12-8-86 /
IJssellaan 2a / Datum vertrek: 2006-2016.
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).

Bezwaarschriftencommissie
De
Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op donderdag 21
juli vanaf 19.30 uur een openbare hoorzitting. De hoorzitting wordt
gehouden in het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1 te
Gouda en de volgende bezwaarschriften worden behandeld: verleende omgevingsvergunning voor
het kappen van 24 bomen op het
perceel gelegen aan het Albert
Plesmanplein te Gouda.
De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen van 14 juli
2016 t/m 21 juli 2016 ter inzage bij
het secretariaat van de commissie, Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. Gelieve

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-

vooraf een afspraak te maken met
het secretariaat, via tel. 06 – 43 38
51 24.

Wet Geluidhinder
Langs de Blekerssingel, de Fluwelensingel, de Wachtelstraat,
(Lazaruskade en de Rabatbrug)
zijn woningen die een hoge geluidsbelasting ondervinden als
gevolg van het wegverkeerslawaai. Voor deze woningen is de
saneringsregeling van de Wet geluidhinder van toepassing. Deze
woningen komen zo nodig in aanmerking voor maatregelen om de
geluidsbelasting op en/of in de
woningen te verminderen. Het
is de taak van de gemeente om
hiervoor een saneringsprogramma op te stellen.
Blekerssingel
Het saneringsprogramma Blekerssingel heeft betrekking op 43
(sanerings-)objecten. In het saneringsprogramma wordt aan de
Minister voorgesteld om op de
gevels van 40 (sanerings-)woningen een hogere waarde voor de
maximaal toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen en in samenhang daarmee te beslissen
welke woningen in aanmerking
komen voor eventuele extra geluidsisolatie van de gevel van de
woning.
Fluwelensingel
Het saneringsprogramma Fluwelensingel heeft betrekking op 61
(sanerings-)objecten. In het saneringsprogramma wordt aan de
Minister voorgesteld om op de
gevels van 56 (sanerings-)woningen een hogere waarde voor de
maximaal toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen en in samenhang daarmee te beslissen
welke woningen in aanmerking
komen voor eventuele extra geluidsisolatie van de gevel van de
woning.

tuur en Milieu om de gemeente financieel in staat te stellen deze
saneringsprogramma’s uit te voeren. Het Ministerie heeft laten weten hiertoe in principe bereid te
zijn.
Inzage
De ontwerp-saneringsprogramma’s kunt u van 14 juli t/m 24 augustus 2016 inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.
Voor inzage kunt u tijdens kantooruren terecht in het kantoor
van de Omgevingsdienst MiddenHolland, Thorbeckelaan 5 te Gouda via tel. (088) 54 50 000. Voor
inzage buiten kantooruren kan
een afspraak worden gemaakt.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen over de ontwerp-saneringsprogramma’s onder vermelding
van kenmerk 2013055620 gedurende deze periode indienen bij
het college van burgemeester en
wethouders van Gouda, per adres
Omgevingsdienst
Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst
Midden-Holland via tel. (088) 54 50 000). Uw
zienswijzen kunt u ook per email
indienen via info@odmh.nl.
Na de inspraakperiode zullen burgemeester en wethouders de saneringsprogramma’s vaststellen
en indienen bij de Minister van Infrastructuur en Milieu. De Minister
zal vervolgens een besluit nemen
over de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van
de saneringswoningen.
Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen naar voren brengen
over de ontwerp-saneringsprogramma’s, kunnen later beroep
instellen tegen het definitieve besluit. Deze bekendmaking staat
ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland,
www.odmh.nl.

Mandaatbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft in de vergadering van 5 juli een wijziging van het
Mandatenbesluit 2012 deel A vastgesteld. De wijziging is het gevolg
van het overdragen van een aantal parkeertaken aan de Coöperatie Parkeerservice U.A.. Het gewijzigde Mandatenbesluit treedt één
dag na bekendmaking daarvan in
werking en ligt samen met de overeenkomst ter inzage bij de directie Dienstverlening, Burgemeester
Jamesplein1 te Gouda.

Archiefverordening
Ingevolge de archiefwet 1995
moet de gemeente een actuele
archiefverordening hebben. Organisatieveranderingen, de digitale ontwikkelingen op het gebied
van archief- en informatiebeheer
en aanpassingen in de landelijke wet- en regelgeving maakten
het noodzakelijk om de archiefverordening te actualiseren. Dat
resulteerde in deze nieuwe Archiefverordening, die de Archiefverordening van 2003 vervangt.
Een belangrijke verandering is,
dat in deze nieuwe Archiefverordening ook documenten in digitale vorm beschouwd worden
als archiefbescheiden en daarmee sluit deze archiefverordening
aan bij de huidige ontwikkelingen in het archiefbeheer. Daarnaast is in 2012 de wet Revitalisering Generiek Toezicht van kracht
geworden. Hierdoor worden de
toezichthoudende taken op het
gebied van informatievoorziening
bij de gemeente belegd en zijn
de ambtelijke mandateringen vervangen door mandateringen aan
burgemeester en wethouders.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Drank- en horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester aan: Ocean Reef Club, locatie
Markt 25 te Gouda voor het uitoefenen van een horeca-inrichting (vergunning verzonden 4-72016).
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester aan: Brownies & downieS
Gouda, locatie Korte Tiendeweg
15 te Gouda voor het uitoefenen
van een horeca-inrichting (vergunning verzonden 6-7-2016).
U
kunt
de
verleende
vergunning(en) inzien bij de gemeente Gouda. U kunt binnen
zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunning is verleend door de burgemeester voor een evenement
op de Markt.
Tijdstip: zaterdag 27 augustus
van 18.00 uur tot 00.00 uur. Vergunning verleend op 6-7-2016 en
verzonden op 7-7-2016.
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

Wachtelstraat
Het saneringsprogramma Wachtelstraat heeft betrekking op 58
(sanerings-)objecten. In het saneringsprogramma wordt aan de
Minister voorgesteld om op de
gevels van 52 (sanerings-)woningen een hogere waarde voor de
maximaal toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen en in samenhang daarmee te beslissen
welke woningen in aanmerking
komen voor eventuele extra geluidsisolatie van de gevel van de
woning.
Het is de verantwoordelijkheid
van het Ministerie van Infrastrucwĳze) 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

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.

