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Start van het kaasmarktseizoen
De eerste kaarsmarkt van dit
toeristenseizoen heeft afgelopen donderdag weer veel bezoekers getrokken.
Burgemeester Mirjam Salet en de
Amerikaanse ambassadeur Pete

Gouda 750 jaar: ik heb
zin in een feestje

Hoekstra openden samen met
kinderkaasmeisjes de kaasmarkt
door het luiden van de kaasbel.
De kaasmarkt is er tot en met 29
augustus, iedere donderdag van
10.00 tot 12.30 uur (behalve op
30 mei, Hemelvaartsdag).

Dinsdagavond 2 april vond er een bijeenkomst plaats in het
teken van Gouda 750 jaar. Met zo’n 100 aanwezige Gouwenaars is een stap gezet richting de viering van Gouda 750 jaar
in 2022. Er zijn veel mooie ideeën gelanceerd, van kleine parels, tot grootse knallers. Er is veel energie in de stad om met
deze ideeën aan de slag te gaan. Ook was voormalig stadsdichter Ruud Broekhuizen aanwezig en die heeft wel zin een
feestje.

Ik heb zin een feestje
Niet zo’n slap verjaardagsfeest
Waar je tante Annet in een kringetje
een zompig stukje slagroomtaart
Naar binnen werkt en
terwijl ze de kruimels
Jouw kant op spuugt met volle mond zegt
terwijl je inmiddels al 50 bent
“God jongen wat word je een grote vent”
Nee, Ik heb zin in een FEEST

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 13 mei
tussen 17.00 - 18.00 uur. Kijk op
www.gouda.nl/collegespreekuur
voor meer informatie en aanmelding.

App met uw buurt en
houd de wijk veilig
WhatsApp biedt een perfect platform om te gebruiken in uw
straat, wijk of buurt en deze veiliger te maken. In Gouda zijn al
ruim 100 WhatsApp-groepen actief. Met de groepschat-functie
van WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar namelijk attent
maken op zaken die spelen in de buurt. Samen kan er een oogje
in het zeil worden gehouden en verdachte situaties kunnen sneller worden gemeld bij de politie.
Hoe werkt het?
Als iemand binnen de groep een
verdachte situatie of persoon
signaleert, belt hij eerst 112 en
stuurt daarna een bericht in de
WhatsApp-groep. Zo ontvangt
iedereen binnen de groep een
melding. Iedereen is dus op de
hoogte van verdachte situaties
en is extra alert. Ondertussen
kan de politie tot eventuele actie
overgaan.

of wilt u meer informatie over
het opzetten van een BuurtWhatsApp? Kijk dan op www.
gouda.nl/whatsapp.

Meer weten of meedoen?
Wilt u weten of er al een actieve
WhatsApp-groep is in uw buurt
Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:
11 april - wethouder Dijkstra: opening gebouw Parnassia-groep
16 april - wethouder Tetteroo:
feestelijk start 2e fase bouwproject ‘Aan de Nieuwe Stadskade’
in Westergouwe
20 april - wethouder Bunnik:
opening Groenhovencup van
Goudse Reddingsbrigade
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op www.gouda.nl/
college.

Ik heb zin in een feestje
Zon verjaardagsfeestje waarin
We ouderwets gaan ravotten
en spelen met elkaar
We gaan bruggen bouwen
Tussen generaties en culturen
Tussen de rijken en de armen
Net zo lang tot de protestanten
De katholieke Sint-Jan omarmen
Ik heb zin in een feestje
Ik heb zin in een feestje
Niet alleen om het leven te vieren
Maar ook om de doden niet te vergeten
We zullen gaan dansen
Op het graf van Coornhert
Tot hij zijn plekje in het museum heeft
En iedereen kan horen, voelen en proeven
Van deze majesteit van de wijsheid
Lang Leve Gouda’s kraamkamer van de vrijheid
Ik heb zin in een feestje

Inloopspreekuur
wethouder Tetteroo
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder
Rogier Tetteroo houdt maandagmiddag 15 april van 15.30
uur tot 16.30 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.

Akse Media geeft gemeentegids uit
De nieuwe editie van de Goudse gemeentegids wordt halverwege 2019 uitgegeven door Akse Media. De komende weken
benadert de uitgever de Goudse organisaties en verenigingen
voor een gratis vermelding in de gemeentegids 2019-2020. Ook
is de acquisitie van betaalde advertenties gestart.
Staat u nog niet in de gemeentegids vermeld? Dan kunt u uw
organisatie of vereniging zelf
bij de uitgever aanmelden voor
eventuele gratis plaatsing in de
gids. Kijk hiervoor op www.gouda.nl/gemeentegids.

uitgever van de gemeentegids
van de gemeente Gouda.

Akse Media is de enige officiële

Afwijkende openingstijden
Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (Tweede Paasdag) is het Huis van de
Stad en het UWV gesloten. U
kunt tijdens deze dagen wel gemeentelijke producten aanvragen of een afspraak maken via
Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

de website www.gouda.nl. Wilt u
rondom deze dagen iets aanvragen? Houd er dan rekening mee
dat de verwerking iets langer kan
duren dan normaal. Kijk voor de
openingstijden op www.gouda.
nl/contact.
www.gouda.nl

Ik heb zin in een feestje
Een feestje gewoon omdat het kan
Waarin we onszelf eens
Aan het plafond kunnen hangen
En onszelf verwennen
Dus geef ons de rondleiding
Die slechts voor toeristen is
Dat gaat ons aan de stad verbinden:
Dat iedereen zijn eigen stukje kaas
In de woestijn kan vinden
IK heb zin in een feestje
Ik heb zin in een feestje
Een feest dat niet zal stoppen
Als straks de laatste lichtjes doven
We gaan door met vieren
Om Gouda door te geven
Dus als met kaarsjesavond
De lichtjes aangaan
Komt dat omdat er naast de boom
750 wielrenners zich de longen
Uit het lijf fietsen voor de stroom
IK heb zin in een feestje
Ik heb zin in een feestje
Een feest van een jaar
En aan het einde van het feest
Wordt Larie Farie het woord van het jaar
Ik heb zo’n zin in een feest
Dus ik ben meteen al gaan tellen
Nog maar 839 dagen
Tot 19 juli 2021
839 dagen voorpret
Van een volksfeest
Dat zijn weerga niet kent
Een jaar lang niet van ophouden
Een jaar lang bier met de wethouder
Een feest dat er nooit eerder is geweest.
Ik heb zo’n zin in een feest.

@gemeentegouda
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De Klup exposeert in het
Huis van de Stad

In februari en maart zijn de
kinderen van de naschoolse
opvang van De Klup creatief
aan de slag gegaan met de
vraag ‘Wat doe ik nou eigenlijk
bij De Klup?’.

Waardevolle samenwerking voor werkzoekenden en metaalbedrijven

Onder leiding van vrijwilligers en
begeleiders heeft dit ware kunstwerkjes opgeleverd. Deze kunstwerken staan de hele maand
tentoongesteld in het Huis van
de Stad.
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Bekendmakingen
10 april 2019

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 17 april is er een reguliere raadsvergadering. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.nl/
raadsinformatie of neem contact
op met de griffie via tel. (0182) 58
91 97 of griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Ridder van Catsweg, intrekking
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 11 april 2019 tot en met 22 mei
2019. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële
bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Goverwelle
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten t/m 30 juni.
Korte Akkeren
Jaagpad
Afgesloten t/m 26 april i.v.m. het

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.

Sinds begin 2019 werken gemeente Gouda, UWV en Lasopleiding Gouda samen aan een
project om werkzoekenden op
te leiden tot metaalbewerker/las-

ser. Het opleidingsproject is boven verwachting geslaagd. Alle
deelnemers hebben met goed
gevolg een NIL-praktijkexamen
MAG lassen afgelegd. Onlangs

2019);
Kleiweg 17, het uitvoeren van
funderingsherstel (26-03-2019);
Lage Gouwe 108, het schilderen van een monumentaal pand,
gemeentelijk monument (26-032019);
Markt 65, verbouwen van een gemeentelijk monument en plaatsen
van een dakkapel, gemeentelijk
monument (27-03-2019);
Molenmeesterslag 61, het plaatsen van dakkapellen (27-03-2019);
Ravelplein 43, het plaatsen van
een dakopbouw (25-03-2019);
Ridder van Catsweg 10, het maken van een muurdoorbraak in de
woning (26-03-2019);
Schielands Hoge Zeedijk 23, het
kappen van 52 bomen (11-022019);
Tweede E.J. Potgieterstraat 35,
het plaatsen van een dakkapel
(27-03-2019).

en slopen van de schoorstenen
(26-03-2019);
Ommeslag 5, het realiseren van
een opbouw op een garage van
een woning (25-03-2019);
Oosthaven 53 t/m 53g, het verbouwen van het voormalige bankgebouw tot acht appartementen,
gemeentelijk monument (26-032019);
Wilhelminastraat 20 en 20a, het
realiseren van 2 appartementen
(28-03-2019).

1964 / Mr. D.J. van Heusdestraat
1 / Datum vertrek: 18-03-2019
de Groot, N. / Geboren: 03-061999 / Noothoven van Goorstraat
53 / Datum vertrek: 18-03-2019
Vajcík, I. / Geboren: 02-10-1993
/ Stoofkade 19 / Datum vertrek:
19-03-2019
Izdebski, J.G. / Geboren: 17-111975 / Stoofkade 13 / Datum vertrek: 19-03-2019
Lacko, J. / Geboren: 29-09-1974
/ Stoofkade 95 / Datum vertrek:
19-03-2019

Geweigerde vergunningen
Markt 50, het plaatsen van een
LED scherm (27-03-2019).

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.

Gemeente Gouda
opnieuw bestraten van de rijbaan,
parkeervakken en de trottoirs.
Nieuwe Park
Verspuystraat
Afgesloten tot 21 april i.v.m. werkzaamheden.
Spoortunnel
Afgesloten op 6, 7, 8 en 9 mei van
21.00 tot 6.00 uur i.v.m. onderhoud
aan de Spoortunnel. Er zijn omleidingen.
Parkstraat
Afgesloten op 20 april van 15.00 tot
17.30 uur i.v.m. een buurtfeest.
Nieuwe Gouwe O.Z.
Om-en-om regeling t/m 12 april dagelijks van 9.00 tot 15.00 uur, i.v.m.
vervangen armaturen.
Noord
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.
Plaswijck
Raaigras
Afgesloten op 16 april van 8.00 tot
13.30 uur i.v.m. hijsen dakkapel.
Westergouwe
Wadden/Waddenbrug
Afgesloten in vier fasen van 18
maart t/m 14 april i.v.m. aanbrengen van definitieve bestrating.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Graaf Florisweg 77, het vellen
van 9 bomen (25-03-2019);
John Mottstraat 2 en 4, het kappen van een boom (26-03-2019);
Karnemelksloot 46, het verbouwen tot 3 appartementen,
gemeentelijk monument (01-04-

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

Verleende vergunningen
Achterwillenseweg naast 112,
het vellen van 3 bomen (22-012019);
Burgemeester
Martenssingel
71, het vellen van een boom (0204-2019);
Burgemeester van Dijkesingel
150, het bouwen van een middenspanningsruimte in Westergouwe
(26-03-2019);
Gortmolenerf 30, het vellen van
een boom in het openbaar gebied
(26-03-2019);
Kameraarslag 6, het plaatsen van
een dakkapel op een woning (2803-2019);
Lange Tiendeweg 9 en 11, het
samenvoegen van twee winkelpanden en het vernieuwen van
de gevel, gemeentelijk monument
(29-03-2019);
Nieuwehaven 157a, het aan de
buitenzijde isoleren van het dak

Verlenging beslistermijn
Zuider IJsseldijk naast 10b, het
bouwen van een woning (29-032019);
Provincialeweg 30a, het tijdelijk gebruiken van een woning als
kantoor (26-03-2019).

Opneming gegevens
vertrek

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

namen zij hun praktijkdiploma in
ontvangst, dat werd overhandigd
door wethouder Michiel Bunnik
(Economie en werkgelegenheid).

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
De burgemeester heeft de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning ontvangen:
Goudse Singel Swimm op 13 juli
2019, locatie Museumhaven.
Houtmansplantsoen van 23 juni
t/m 25 augustus 2019.
Mont Martre van 22 mei t/m 28 augustus 2019, locatie Markt.
Fresh Events braderie op 6 juli
2019, locatie Kleiweg-Hoogstraat.
U kunt de aanvragen 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

Dudek, S.M. / Geboren: 17-041980 / Brandsmastraat 19 / Datum
vertrek: 12-03-2019
Lamhouti, N. / Geboren: 29-041991 / Dr.Leydsstraat 4 / Datum
vertrek: 18-03-2019
Poelman. K. / Geboren: 25-06-

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

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.

