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Gouda presenteert sluitende begroting met ambitie Informatie Werk en Inkomen
Met solide en voorzichtig financieel beleid bouwen aan innovatieve en toekomstgerichte stad
Het nieuwe Goudse college legt een solide en sluitende
meerjarenbegroting
2017-2020 voor aan de gemeenteraad en aan de stad.
Belangrĳke speerpunten voor
het komend jaar, die voortvloeien uit het Coalitieakkoord en de Kadernota, zĳn
mogelĳkheden voor lastenverlichting. Dit onder meer
via een verlaging van de
ozb in 2017, een vermindering van de eigen bĳdrage in
het sociale domein en extra
sociale
huurwoningen
in
Middenwillens.
Daarnaast geld voor renovatie
van de Goudse Waarden, vermindering van leegstand, transformatie van een kantoorpand in
de Agnietenstraat naar woningbouw, het versterken van acquisitie van bedrijven en budget
voor verzoeken van buurtbewoners tijdens veiligheidsavonden.

wordt een verdere toename van
de reserves en daarmee van de
weerstandscapaciteit geraamd.
Ontwikkeling schuldpositie
In het eerder genoemde actieprogramma is ook nadrukkelijk
aandacht voor de schuldpositie van de gemeente Gouda. Het
college acht het wenselijk om
de dalende tendens, die eerder
is ingezet, vast te houden. Met
de afspraken in voorliggende
programmabegroting wordt het
nieuwe schuldplafond van € 330
miljoen ruimschoots gerespecteerd. Per eind december 2017
wordt de omvang van de langlopende leningen geraamd op
€ 289 miljoen. Bij ongewijzigd
beleid voldoet de schuldratio in
de periode 2022-2024 aan de
door de VNG uitgebracht norm
voor de maximale schuld.

Realiseren ambities
2017 is het laatste volledige kalenderjaar in deze bestuursperiode. Dat betekent dat het
college met veel energie en
daadkracht gaat werken aan de
uitvoering van beleid waartoe
eerder al is besloten in het Coalitieakkoord en de Kadernota.

ma ‘integratie’, verdere versterking van de veiligheidsaanpak,
transformatie van de zorg (onder meer door het vernieuwen
van de bekostigingssystematiek en het verbreden en integraler maken van de toegang), het
met voorrang invoeren van een
stadspas, meer huurwoningen
voor middeninkomens en concrete (extra) duurzaamheidsambities voor Westergouwe.

Daarnaast gaat het college aan
de slag met het nieuwe Actieprogramma. Met onderwerpen
als: ‘kracht van de samenleving’, agendering van het the-

Deze en andere onderwerpen
uit het actieprogramma worden
nog verder uitgewerkt. Het actieprogramma is na te lezen op
www.gouda.nl/actieprogramma.

Daarbij is het uitgangspunt –
conform de overeengekomen financiële ‘spelregels’ - dat lasten
voortvloeiend uit het actieprogramma binnen de exploitatie
worden opgevangen.
Sluitende meerjarenbegroting
en weerstandsvermogen
Het college presenteert een
sluitende
meerjarenbegroting
voor de periode 2017-2020.
Voor 2017 is een positief exploitatieresultaat begroot van €
442.000,-. Met de jaarrekening
2015 is het weerstandsvermogen van de gemeente Gouda op
peil gebracht. De komende jaren

Met en voor de stad Gouda 2020
Het traject ‘Gouda 2020’ is gericht op een toekomstbestendige ambtelijke organisatie en
dit zetten we in 2017 voort. Uitgangspunten hiervoor zijn: voor
en met de stad, wendbaar en de
goede dingen doen.
Meer informatie
Het college zet in op innovatieve
en toekomstgerichte investeringen in de stad in combinatie met
een solide en voorzichtig financieel beleid. Alle informatie over
de begroting is te vinden op
www.gouda.nl/begroting2017.

op website is vernieuwd

De gemeente Gouda heeft het gedeelte over Werk en
Inkomen op de website helemaal aangepakt. Op www.
gouda.nl/werkinkomen vindt u nu gemakkelĳker belangrĳke informatie over onder meer werk, uitkeringen, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening.
De informatie is verder uitgebreid, zodat u bijvoorbeeld
eenvoudig de betaaldata van
de uitkeringen kunt nalezen.
Verder kunt u met het hulpmiddel ‘Bereken uw recht’ uitzoeken of u in aanmerking komt
voor gemeentelijke minimaregelingen, waaronder de GeldTerug-Regeling en de Individuele Inkomenstoeslag.
Online vragen stellen
Voor een snelle afhandeling
van uw vragen hebben wij een
digitaal vragenformulier op
onze website geplaatst. U kunt
hier uw vraag 24 uur per dag
stellen en wij proberen deze

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

Wethouder Rogier Tetteroo
houdt op woensdag 26 oktober van 9.00 tot 10.00 uur een
inloopspreekuur. Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale
zaken, werk, schuldhulpverlening of een ander onderwerp?
Kom dan gerust langs. Aanmelding vooraf is niet nodig.
De koffie staat klaar. Tot de
26e bij Victory Sports, Middenmolenplein 104 in Goverwelle.

Tel. 14 0182

Neemt u eens een kijkje op
www.gouda.nl/werkinkomen.
Mist u nog iets nog op onze
site? Goede tips van u als
gebruiker zijn altijd welkom en kunt u bij voorkeur
per mail aan ons melden via
gemeente@gouda.nl. Natuurlijk horen wij het ook graag
als u tevreden bent over onze
vernieuwde webpagina’s.

In contact met het college

Inloopspreekuur
in de wijk

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

binnen een werkdag te beantwoorden. Wanneer u niet van
het digitale vragenformulier gebruik kunt of wilt maken, dan
kunt u tijdens kantooruren uw
vraag ook telefonisch aan ons
stellen via tel. 14 0182.

collegeleden over wilt spreken?
Het eerstkomende spreekuur is
op 14 november tussen 17.00 –
18.00 uur. Ga naar www.gouda.
nl/collegespreekuur voor meer
informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:
27 oktober: Wethouder Bergman - Opening schoolgebouw
Vmbo Goudse Waarden;
28 oktober: Wethouder Van
Gelder - Huldiging paralymische sporters;
29 oktober: Burgemeester
Schoenmaker - Openen ontmoetingsdag Gouda Noord;
2 november: Burgemeester
Schoenmaker - jaarlijkse bijeenkomst 60-jarige bruidsparen.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op de website www.
gouda.nl/college.

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 26 oktober 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 per email via griffie@gouda.nl.

Besluitvormende
raadsvergadering
Opening 21.00 uur
Mededelingen
Gelegenheid tot het geven van een

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd
zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Nieuwe
Regio of Groenalliantie.

meenten, instellingen, woningcorporaties en cliëntorganisaties vertegenwoordigd zijn) besloten de
regionale afspraken voort te zetten
in een (geactualiseerd) regionaal
kader. In het geactualiseerd regionaal kader spreken de gemeenten
van Midden-Holland, zorginstellingen, cliëntvertegenwoordigers en
woningcorporaties met elkaar de
bereidheid uit om te zorgen voor
een sluitende en integrale aanpak
voor alle inwoners in een kwetsbare positie in de regio. Daarbij is het
uitgangspunt: zoveel mogelijk lokaal, maar regionaal waar nodig.

Vaststellen van: lĳst ingekomen
stukken, lĳst met toezeggingen,
artikel 38 vragen.
Lĳst moties
Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang.
Regionaal kader opvang
en beschermd wonen
Het Regionaal kader maatschappelijke zorg Midden-Holland 20132016 loopt in 2016 af. In oktober
2015 is in het bestuurlijk overleg
maatschappelijke zorg (waarin ge-
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Bestemmingsplan
Westergouwe fase 2
In 2015 is een grondexploitatie voor Westergouwe fase 2 geopend. Vervolgens is gestart met
de voorbereidingen voor het in ontwikkeling brengen van fase 2. Om
te kunnen bouwen is een bestemmingsplan nodig dat bij de start
van het bouwen niet ouder is dan
10 jaar. Daarom is een ontwerpbestemmingsplan voor fase 2 in procedure gebracht. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft in de periode
van 9 juni t/m 20 juli 2016 ter inzage gelegen. Gedurende die periode zijn geen zienswijzen kenbaar
gemaakt. Ook overigens bestaat
geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan.
Daarom
wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.
Wĳziging APV taxivervoer
Aanleiding voor de wijziging van de
Algemene Plaatselijke Verordening
Gouda 2009 (hierna: de APV) is
de taxiproblematiek in de binnenstad, met name in de weekenden.
Met het opnemen van een artikel
in de APV wordt een juridische basis gelegd om daartegen handhavend te kunnen optreden. Met de
basis in de APV kan het college gedragsregels voor de taxichauffeurs
vaststellen: een normen- en waardenprotocol. Daarbij worden de
Beleidsregels ontheffingen autovrij
gebied binnenstad en andere verkeersontheffingen aangepast.
Verlenging van het
OndernemersFonds Gouda
Op 1 januari 2009 is het OndernemersFonds Gouda (OFG) gestart met een looptijd van drie jaar.
De stichting OndernemersFonds
Gouda krijgt jaarlijks een subsidie van de gemeente. Deze subsidie wordt gevoed door een opslag
van 5% op de ozb voor niet-woningen. In 2011 is de looptijd van het
OFG met vijf jaar verlengd tot eind
2016. Het nu geagendeerde voorstel voorziet in een verlenging voor
wederom 5 jaar.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Sluiting
Op maandag 7 en woensdag 9 november 2016 komt de raad bijeen
voor een begrotingsraad.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegebesluiten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 11 oktober
de volgende besluiten genomen:
Nieuwe bestemming voormalige
zwembad Spaardersbad
Het voormalige zwembad Spaardersbad aan de Van Itersonlaan
staat sinds de opening van het
Groenhovenbad leeg. Omdat de
gemeente zelf geen nieuwe bestemming had (en heeft) voor het
pand is bij het vrijkomen van de
locatie besloten deze af te stoten. Sinds het buiten gebruik stellen van het gebouw als zwembad
is nagedacht over een nieuwe bestemming voor dit monumentale gebouw en is een herbestemmingsscan uitgevoerd. Deze scan
vormt het uitgangspunt voor de
herontwikkeling van het Spaardersbad. Met ontwikkelaar White-

Gemeente Gouda

house Development is in principe een overeenstemming bereikt
over een herbestemmingsplan.
Door Whitehouse Development is
de denklijn woon-/verblijfskwaliteit
uit de herbestemmingsscan uitgewerkt in een plan. Het planvoorstel
zal nog worden uitgewerkt in een
definitief ontwerp. Daarbij vormt
het respecteren van de monumentale waarden van het gebouw een
bijzondere opgave.
De Stĳlkamer: nieuwe
Goudse trouwlocatie
Gouda is een aantrekkelijke gemeente om in te trouwen. Ook
veel niet-Gouwenaars trouwen in
Gouda vanwege de bijzondere en
romantische sfeer. Elk jaar geven
vijfhonderd stellen elkaar het jawoord. In Gouda zijn meerdere locaties beschikbaar om te trouwen.
Natuurlijk kan dat in de prachtige historische sferen van bijvoorbeeld het Oude Stadhuys of
MuseumGouda. Maar ook romantisch in de Museumtuin of juist
modern in de Lichtfabriek. Vanaf
heden kan er ook getrouwd worden in De Stijlkamer aan de Westhaven 52. Het aantal trouwlocaties
in Gouda komt daarmee op 11.
Programmabegroting
2017-2020
Zie hiervoor het aparte nieuwsbericht op de redactionele pagina
van de gemeente.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Blikslagershof, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Groenhovenweg, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Heuvellaan, aanwijzing gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats;
Jan Kottenerf, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Wilhelminastraat, aanwijzing gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats;
Diverse straten in de wĳk Westergouwe op eiland 1 en eiland 2,
aanwijzing als 30 km-uur zone.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 20 oktober t/m 30
november 2016. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Werk aan de weg
A12
Afrit Gouda (nr. 11) afgesloten op
25 oktober van 01.00 tot 04.00 uur.
Achterwillens
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van de Symfonielaan t/m 21 oktober.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Groeneweg
Afgesloten tussen de Muilenpoort
en de Koepoort t/m 21 oktober.
Kattensingel
Verkeershinder tussen het Bolwerk en het Kleiwegplein t/m 23
december.
Muilenpoort
Afgesloten tussen de Muilenpoort
en de Koepoort t/m 21 oktober.
Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m

28 april 2017.
Jac. P. Thĳsselaan
Afgesloten tussen de Hugo de
Vrieslaan en Hopgaarde t/m 24
oktober.
Goverwelle
Goudse Houtsingel
Verkeershinder t/m half november.
Nieuwe Park
Keerkring
Gefaseerd afgesloten t/m 4 november.
Noord
Groen van Prinsterersingel
Afgesloten ter hoogte van het
Omlooppad t/m 19 oktober.
Oost
Nansenstraat
Afgesloten tussen de Sportlaan
en de Von Suttnerstraat t/m 4 november.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Groenhovenweg t.h.v. de Geraniumstraat 64, kappen van een
boom (06-10-2016);
Naast Burgemeester Jamessingel 25, plaatsen van een informatiebalie (12-10-2016);
Burgemeester Jamessingel 41,
realiseren van een uitrit (10-102016);
Hoge Gouwe 99, wijzigen van het
legplan van de zonnepanelen (0710-2016);
Hoogstraat 24, renoveren en
schilderen van de voorbovengevel
(08-10-2016);
Klein Amerika 14, renoveren
en isoleren van het dak (09-102016);
Meridiaan 26, plaatsen van een luifel boven de entree (06-10-2016);
Reigerstraat 13, plaatsen van een
dakkapel in het voordakvlak van
de woning (06-10-2016);
Sophiastraat 15, vergroten van de
tweede verdieping (10-10-2016);
Spoorstraat 5, verbouwen van
het pand (04-10-2016);
Vuurvlinderstraat 13, plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde (07-10-2016);
Waterpeper 8, vervangen van een
kozijn (12-10-2016);
Zuider Ĳsseldĳk 1, wijzigen van
de gevel (07-10-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Groenhovenweg t.h.v. de Geraniumstraat 64, kappen van een
boom (11-10-2016);
Inrit vanaf de dĳk (naast Zuider
Ĳsseldĳk nummer 1) t.b.v. een
werkterrein (heel terrein is GDA
L637), legaliseren van bestaande
inrit (13-10-2016);
Goejanverwelledĳk 26 t/m 30,
realiseren van drie watervilla's (1110-2016);
Ĳssellaan 207, kappen van een
pruimenboom (10-10-2016);
Laura Hoeve 4, kappen van een
boom (10-10-2016);
Veerstal 16 en 18, wijzigen van
kantoorfunctie in woning en het toevoegen van balkon (12-10-2016);
Waterruit 61, kappen van een populier (11-10-2016).
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
Antwerpseweg 1, verbouwen van
pand tot bijeenkomstfunctie t.b.v.
een moskee (11-10-2016);
Westerkade 4, verbouwen en uit-

breiden van de Lidl (10-10-2016).

Omgevingsvergunning
uitgebreid
Verleende aanvraag
Zuider Ĳsseldĳk 10f (kavel 1),
bouwen van een woning (10-012016).
Tegen de vastgestelde omgevingsvergunning is beroep mogelijk gedurende 6 weken na aanvang van
de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die
waarop de omgevingsvergunning
ter inzage is gelegd, ofwel donderdag 13 oktober 2016. Het beroep dient ingesteld te worden bij
de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302,
2500 EH Den Haag. Beroep kan
worden ingediend door belanghebbenden die tijdig zienswijzen
naar voren hebben gebracht over
de ontwerp omgevingsvergunning
en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest een zienswijze over de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren te brengen.
Voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking, daags
na afloop van de beroepstermijn.
Het indienen van een beroepschrift
heeft geen schorsende werking.
Daartoe dient, binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende
die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter
van voornoemde rechtbank. Indien
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op het verzoek is
beslist.

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
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.
Wissink, R. / Geboren: 02-051983 / IJssellaan 169 / Datum vertrek: 23-09-2016.
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 27
oktober een openbare hoorzitting
in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 en het volgende bezwaarschrift zal worden
behandeld:
20.00 uur
Het instellen van een gebod om
rechtsaf de Nieuwe Gouwe OZ
op te rijden door middel van het
plaatsen van een verkeersbord en
verkeerstekens op grond van het
Reglement verkeersregels en ver-

keerstekens 1990.
De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen van 19 t/m
27 oktober 2016 ter inzage bij het
secretariaat van de commissie,
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. Gelieve vooraf een afspraak te maken
met het secretariaat via tel. (0182)
58 89 02.

Wet Milieubeheer
Meldingen 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.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende meldingen
ontvangen:
Best Sushi & Snack, Statensingel
111, Gouda (oprichten);
Stedin Operations B.V., Gasdrukregel- en meetstation Gouderaksedijk nabij nummer 30a, Gouda (oprichten);
Stedin Operations B.V., Gasdrukregel- en meetstation Gouderaksedijk nabij nummer 32, Gouda
(oprichten);
KFC en een Berenrestaurant,
Harderwijkerweg 1, Gouda (oprichten);
Boskalis Nederland BV, Sluisdijk
nabij nummer 15, Gouda (oprichten).
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Deze
bekendmaking staat ook op de
website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.

Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders
hebben het volgende besluit genomen:
Veerstal 16 te Gouda, het vaststellen van hogere geluidwaarden
in verband met het wijzigen van
een kantoorfunctie in woonruimte.
Het besluit tot het vaststellen van
een hogere waarde wordt gecombineerd met de omgevingsvergunning voor het onderdeel bouw met
kenmerk 2016176844.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda via tel. (088) 54
50 000. Dit besluit is geregistreerd
onder kenmerk 2016181784.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit (11 oktober 2016) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
onder vermelding van bovengenoemd kenmerk worden gestuurd
naar het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Gouda (Postbus 1086, 2800 BB
Gouda). Aan de behandeling van
het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Als om een voorlo-

pige voorziening wordt verzocht,
geldt het besluit pas nadat op het
verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
U kunt een voorlopige voorziening
ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden. Deze
bekendmaking staat ook op de
website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.

Maatwerkvoorschriften
Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig.
In bepaalde gevallen is het nodig
ter bescherming van het milieu
aanvullende maatwerkvoorschriften op te leggen naast de voorschriften uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende maatwerkvoorschriften opgelegd:
New York Pizza Delivery Gouda, voorschrift ten aanzien van
afvalwater bij Activiteitenbesluit
milieubeheer voor het perceel
Vuurdoornlaan 14 in Gouda.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 in Gouda via tel. (088) 54
50 000. Dit besluit is geregistreerd
onder kenmerk 2015259659.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit van 6 oktober 2016 een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
gestuurd worden naar het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda. Aan
de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indienen geen
kosten verbonden.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit
niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Als om een voorlopige voorziening
wordt verzocht, blijft het besluit gelden totdat de Voorzieningenrechter
het besluit schorst. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
verschuldigd.
U kunt ook digitaal het verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Deze bekendmaking staat ook op de website van
de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl.

Standplaatsvergunningen
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende standplaatsvergunningen verleend:

Vervolg op
gemeentepagina 4
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Reeuwijk-Bodegraven

Utrecht A12

Gouda werkt aan de Stad

Nieuws
19 oktober 2016

Waar wordt de komende maanden gewerkt?

Herinrichten terrassen aan de Markt
Wanneer: eind 2016/begin 2017
Wat: werkzaamheden nutsvoorzieningen en aanpassing rijbaan

14

Onderhoud vaste bruggen

aag
2

Wanneer: 2016 en 2017
Wat: vervangen van vijf plantsoenbruggen

Jac. P. Thijsselaan
Wanneer: t/m februari 2017
Wat: ophoging en
herinrichting

3

ensingel

Onderhoud beweegbare bruggen en
sluizen

er van Reen

Burgemeest

15

Wanneer: 2016 en 2017
Wat: groot onderhoud beweegbare
bruggen en sluizen

16

Vervangen beschoeiingen
Wanneer: 2016 en 2017
Wat: aanpak beschoeiingen en
aanleg natuurvriendelijke oevers

Bloemendaal
Wanneer: tot april 2017
Wat: repareren/renoveren
riolen

17

7
Herstraatwerkzaamheden

Jan van Beaumontstraat e.o.

Wanneer: 2016
Wat: op diverse pleken in Gouda
vindt herstrating plaats

Wanneer: laatste kwartaal 2016
Wat: plantvakken aanplanten

5

Burgemee
ster Jam
essingel
Wanneer: t/m januari 2017
Wat: ophogen en herinrichten
weg en rioolwerkzaamheden 12

18

Keerkring

Graaf Florisweg

Achterwillenseweg
Wanneer: december 2016 t/m
april 2017
Wat: ophogen wegvakken tussen
Dijkgraafslag en
11
Gloriantplantsoen

Vrouwebrug

Hoek Lage Gouwe en Turfmarkt
Wanneer: eerste kwartaal 2017
Wat: rioolrenovatie en
vernieuwing
8

Wanneer: vierde
kwartaal 2016/
l
ge
eerste kwartaal
2017
in
s
Wat: realiseren
nooduitlaat in
n
tte
bestaande
brugconstructie
13
Ka

Goudse Houtsingel
Wanneer: t/m begin november
Wat: aanpassing ontsluitingswegen

Wanneer: tot 2017
Wat: vervangen brug en
herstel van walmuren

10

Roerdompstraat

Vreewijk-Zuid

Wanneer: oktober 2016 tot
eind 2017
Wat: bouw- en woonrijp maken

Wanneer: t/m juni 2017
Wat: ophogen en herinrichten
openbare ruimte

9

Achter de Kerk
Wanneer: tot medio 2017
Wat: vervangen kabels,
leidingen en bestrating

1

Collatiebrug en walmuren

2

6

Nieuwe Veerstal

N207

N228
Oudewater
N207

Weidebloemkwartier
Wanneer: november 2016 tot
medio 2019
Wat: riool vervangen,
ophogen en herinrichten

Meer informatie
Gouda werkt aan de stad om deze beter, toegankelĳker en
vooral ook aantrekkelĳker te maken. We vinden het belangrĳk
dat u als inwoner op de hoogte bent van de werkzaamheden
die er in uw directe woonomgeving plaatsvinden. Daarom
informeren we u via inloopavonden, brieven, www.gouda.nl en
deze themapagina.
1 Goudse Houtsingel
In verband met de aanleg van
de nieuwe woonwijk ‘Land van
Steyn’ passen we de ontsluitingswegen aan en voorzien deze
van geluidreducerend asfalt.
2 Vreewĳk-Zuid
We hogen het gebied op en
richten de straat in als geasfalteerde 30km-zone. Verder vindt
het parkeren plaats in vakken en
komen er aparte inzamelplaatsen voor huisvuil. Meer info:
www.gouda.nl/vreewijkzuid
3 Jac. P. Thĳsselaan
Grootschalig onderhoud aan
de Jac.P. Thijsselaan. De straat
wordt opgehoogd en twee delen
van de straat krijgen nieuwe inrichting.

4 Weidebloemkwartier
Een deel van het riool is vervangen en de straten heringericht tijdens het project Margrietplein. Nu gaat gemeente Gouda
in het overige deel van het Weidebloemkwartier de riolering vervangen. Gelijktijdig richten we de
openbare ruimte opnieuw in en
brengen deze op hoogte.
5 Jan van Beaumontstraat
De riolering en bestrating zijn
aangepakt. Om de straat weer
compleet te maken, worden de
plantvakken opnieuw aangeplant met rozen, bosplantsoen
en nieuwe bomen.
6 Achter de Kerk
We herstellen het verzakte
straatwerk rond de kerk. Tijdens
deze werkzaamheden zullen de
nutsbedrijven ook de kabels en

Meer weten over het werk aan de weg?
De laatste informatie over werkzaamheden en
omleidingsroutes in de stad vindt u op:
www.gouda.nl/werkaandeweg
U kunt hier ook een handige interactieve kaart bekĳken.
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leidingen vervangen. Meer info:
www.gouda.nl/achterdekerk
7 Rioolreparaties
Bloemendaal
Beschadigde riolen zijn met moderne technieken zo veel mogelijk van binnenuit te herstellen. Het werkgebied ligt tussen
de Bloemendaalseweg en de
Groenhovenweg. Meer info:
www.gouda.nl/bloemendaal
8 Hoek Lage Gouwe
en Turfmarkt
We renoveren het inpandig rioolsysteem en leggen een nieuwe
leiding in de straat.
9 Roerdompstraat
Vanwege de bouw van 15 woningen moeten we het voormalig schoolterrein naast de Roerdompstraat bouw- en woonrijp
maken.
10 Vervangen Collatiebrug
en walmuren
De Collatiebrug aan de Jeruzalemstraat verkeert in slechte staat en deze moet vervangen worden. Tegelijkertijd

verplaatsen we het trafostation
en herstellen we de aansluitende
walmuren langs het Raoul Wallenbergplantsoen en de Jeruzalemstraat.
11 Achterwillenseweg
In oktober/november 2016 voeren de water- en elektranetbeheerders voorbereidende werkzaamheden uit. Hierna wordt de
weg opgehoogd en heringericht.
12 Keerkring
De verzakte weg wordt opgehoogd, heringericht en het rioolgemaal vernieuwd. Tijdelijk is inen uitrijden van de Keerkring via
de Nieuwe Gouwe Oostzijde toegestaan. Meer info: www.gouda.
nl/keerkring.
13 Vrouwebrug
Bouw van een nooduitlaat in de
brug. Deze uitlaat is onderdeel
van het rioolsysteem en zorgt ervoor dat bij hevige regenval minder water op straat blijft staan.
14 Herinrichten terrassen
aan de Markt
Stedin verricht werkzaamheden

aan de gasleidingen en elektriciteitskabels. De terrassen aan
de noordzijde (bij de Waag)
worden heringericht, waarbij
de loopstrook tussen de terrassen en de gevels vervalt. In
2017 richten we de rijbaan opnieuw in, die voor deze terrassen langsloopt.

17 Vervangen beschoeiingen
De stabiliteit van de oeverbescherming moet overal langs de
watergangen gewaarborgd blijven, zodat er voldoende oppervlaktewater beschikbaar is als
berging en voor de kwaliteit van
het oppervlaktewater. Meer info:
www.gouda.nl/beschoeiingen.

15 Onderhoud vaste
bruggen
In 2016 vervangen we twee
bruggen in de Slagenbuurt en
een plantsoenbrug in de Steinenbuurt. In 2017 pakken we
een brug aan in het Weidebloemkwartier en een brug in
de Hoef- en Veldbuurt.

18 Herstraatwerkzaamheden
Op de volgende plekken vindt
herstrating plaats:
Wĳdstraat - Herstraten loopstroken tussen Markt en Lage
Gouwe van 24 t/m 28 oktober.
Dubbele buurt - Herstraten rijbaan en loopstroken van ING
Bank tot St. Jansebrug van 31
oktober t/m 4 november.
Arnout Drostkade - Herstraten
rijbaan en parkeerstroken van
november t/m medio december 2016
Houtmansgracht - Herstraten

16 Onderhoud beweegbare
bruggen en sluizen
We voeren dit jaar groot onderhoud uit aan de Dirck Crabethbrug, Goverwellebrug, Pottersbrug, Rabatbrug, Steve
Bikobrug, Sint Joostbrug en de
Remeijnsbrug. Voor 2017 staan
de Graaf Florisbrug, Kazernebrug, Kleiwegbrug en de Mallegatsluis op de planning.

gedeelten parkeervakken en
voetpaden in december 2016.
Kleiwegplein - Herstraten voetpaden rondom de kruising in
december 2016.
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Bekendmakingen
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De heer van Haut, voor de verkoop van kerstbomen en kerstgroen gedurende de periode van 6
t/m 23 december 2016 van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot
21.00 uur en op koopzondagen
van 12.00 uur tot 18.00 uur. Locatie: Gildenburg. (Vergunning verzonden op 13 oktober 2016).
Mevrouw J.C. Bogaard en de
heer P. Mullenberg, voor de verkoop van kerstbomen en kerstgroen gedurende de periode van 6
t/m 23 december 2016 van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot
21.00 uur en op koopzondagen

Gemeente Gouda

van 12.00 uur tot 18.00 uur. Locatie: Nieuwe markt, achter de Agnietenkapel. (Vergunning verzonden op 13 oktober 2016).
Wouters Vis, voor verkoop van vis
gedurende de periode van 2 januari t/m 2 december 2017 en 31 december 2017 wekelijks op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie Middenmolenplein. (Vergunning verzonden op 12 oktober 2016).
U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de ver-

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-

zenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Oproepen
De gemeente Gouda roept de
heer J.P.M. de Jong, geboren op
3 augustus 1965, op om een op
zijn naam gestelde besluit op bezwaar af te halen. Hiervoor kunt u
zich melden bij de receptie van het
Huis van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1 te Gouda.
De directie Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente

Gouda roept de heer A. Nuguse,
geboren op 11 november 1977, op
om een op zijn naam gestelde besluit op bezwaar af te halen. Hiervoor kunt u zich melden via de intercom bij de beveiliging van het
Huis van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1 te Gouda.

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

wĳze) 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

De burgemeester
maakt bekend

verzenddatum van de vergunning
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).

Ventvergunning
De burgemeester heeft de volgende ventvergunning verleend:
Het Ĳsmanneke N.V., voor het
venten van ijs van 1 januari t/m 31
december 2017. (Vergunning verzonden op 13 oktober 2016).
U kunt de verleende vergunning
inzien bij de gemeente Gouda.
U kunt binnen zes weken na de

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.

