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Gaat u op vakantie? Vertel het de politie
Actieprogramma en
samenstelling nieuw college Het risico op inbraak in uw woning is rond de herfstvakantie (15
Voor de periode tot aan de komende verkiezingen vormen
diverse partĳen een zakencoalitie en zĳ hebben een compact actieprogramma samengesteld. De gemeenteraad
bespreekt dit vanavond (5 oktober) en dan worden ook de
wethouders geïnstalleerd.

t/m 23 oktober) een stuk groter. Dat hoeft u er natuurlĳk niet
van te weerhouden om op vakantie te gaan. U kunt bĳ de politie melden dat u niet thuis bent, zodat er een extra oogje in het
zeil kan worden gehouden. U kunt overigens het hele jaar door
gebruikmaken van deze ‘vakantieservice’.

In het college neemt een 6-tal
wethouders plaats van respectievelijk D66, PvdA, Gouda
Positief, Christenunie, CDA en
GroenLinks. De SGP ondersteunt de coalitie en weet zich
in het college vertegenwoordigd door de wethouders van
Christenunie en CDA.

Agenten zullen in samenwerking met stadstoezichthouders
van de gemeente Gouda extra
surveilleren in buurten en wijken
waar relatief veel mensen op vakantie zijn.

Deze breed gedragen coalitie gaat zich in collegiale verantwoordelijkheid
inzetten
voor het belang van de stad.

Daartoe is gezamenlijk een
compact
actieprogramma
overeengekomen, waarmee
de periode tot aan de verkiezingen wordt overbrugd.
U kunt het actieprogramma en
de verdeling van de wethouders vinden op www.gouda.
nl/nieuws (Nieuwsberichten).
Voor informatie over de raadsvergadering kunt u op www.
gouda.nl/ris kijken.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 12 oktober is er
een voorbereidende raadsbijeenkomst. 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 mail via griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Bespreking: Rapport ombudsman omstreden bestemming
(PWA-kazerne)
Een aantal bewoners van de wijk
Gouda Noord heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over de wijze waarop de
gemeente Gouda hen heeft betrokken bij - en geïnformeerd over
- de plannen voor het hergebruik
van de PWA-kazerne. De Nationale ombudsman heeft diverse gesprekken gevoerd met bewoners en vertegenwoordigers
van de gemeente Gouda. Aan de
hand van deze gesprekken is een
verslag opgemaakt.
Verkenning + debat: 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.
Goverwellezaal
20.00 uur
Verkenning + debat: Regionaal
kader opvang en beschermd
wonen
Het Regionaal kader maatschappelijke
zorg
Midden-Holland
2013-2016 loopt in 2016 af. In
oktober 2015 is in het bestuurlijk overleg maatschappelijke zorg
(waarin gemeenten, instellingen,
woningcorporaties en cliëntorganisaties vertegenwoordigd zijn)

Melden
U kunt uw vakantie melden door
een formulier in te vullen op
www.gouda.nl/vakantieservice.
Of vul uw gegevens in op een
vakantieservicekaart en breng
of verstuur deze (in een enve-

Tel. 14 0182

besloten de regionale afspraken
voort te zetten in een (geactualiseerd) regionaal kader.
De gemeenten van Midden-Holland, zorginstellingen, cliëntvertegenwoordigers en woningcorporaties spreken met elkaar de
bereidheid uit om te zorgen voor
een sluitende en integrale aanpak
voor alle inwoners in een kwetsbare positie in de regio. Het uitgangspunt is: zoveel mogelijk lokaal, maar regionaal waar nodig.
Verkenning + debat: Wĳziging
APV taxivervoer
Aanleiding voor de wijziging van
de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009 (hierna: de
APV) betreft 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
in een normen- en waardenprotocol. Daarbij worden de Beleidsregels ontheffingen autovrij gebied
binnenstad en andere verkeersontheffingen aangepast.
Verkenning + debat: Verlenging
van het ondernemersfonds
Op 1 januari 2009 is het OndernemersFonds Gouda (OFG) van
start gegaan 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.
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: belangstellenden
worden van harte uitgenodigd om
bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Als u zich voor 12 oktober, 12.00
uur meldt bij de griffie dan kunt u
inspreken op het onderwerp en
daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Sluiting
Op woensdag 26 oktober is er
een besluitvormende raadsvergadering.

loppe) naar: Politie Gouda, onder vermelding van ‘vakantieservice’, Nieuwe Gouwe O.Z. 2,
2801 SB Gouda. De vakantieservicekaart kunt u ophalen bij
het politiebureau, het Huis van
de Stad of aanvragen bij het
Klantcontactcentrum van de
gemeente via tel.14 0182.
Naar aanleiding van de ontvangen formulieren en kaarten
maakt de politie een surveillance-overzicht. Het gaat hier-

gemeente@gouda.nl

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 27 september onder meer het volgende besluit genomen:
Verdeling incidenteel budget
culturele instellingen
Het cultuurhuis, de schouwburg en
de bibliotheek hebben zorgen geuit over hun financiële situatie. Dit
heeft geleid tot het besluit van de
gemeenteraad om voor 2016 incidenteel € 300.000 extra budget
beschikbaar te stellen. Dit budget wordt nader verdeeld onder
voorgenoemde culturele instellingen. Het extra budget wordt als
volgt verdeeld: het cultuurhuis €
171.000, de schouwburg € 87.000
en de Bibliotheek € 42.000. Het
geld zal worden benut voor het (laten) opstellen van nieuwe bedrijfsplannen en om de tekorten dit jaar
bij het cultuurhuis, de bibliotheek
en de schouwburg zoveel mogelijk af te dekken. Zo wordt geïnvesteerd in een goede uitgangspositie voor de toekomst, in afwachting
van besluitvorming over structurele
oplossingen in de op handen zijnde
nieuwe cultuurnota.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Winterdĳk: het in Gouda gelegen
gedeelte van de Winterdijk tussen
het Coenecooppad en de Otweg
wordt aangewezen als verplicht
fietspad. Het verkeersbesluit ligt
zes weken ter inzage in het Huis
van de Stad: van 6 oktober t/m 16
november 2016. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Werk aan de weg
A12
Weekendafsluiting A12 tussen
knooppunt Gouwe en Zoetermeer
(N470) van 7 oktober 22.00 uur t/m
10 oktober 5.00 uur:
Julianasluis
De noordelijke brug is afgesloten

www.gouda.nl

t/m 7 oktober.
Achterwillens
Middenmolenlaan
Afgesloten ter hoogte van de
Voorwillenseweg t/m 7 oktober.
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van de Symfonielaan t/m 21 oktober.
Binnenstad
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Raam en de
Keizerstraat van 12 t/m 14 oktober.
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Groeneweg
Afgesloten t/m 10 oktober.
Muilenpoort
Afgesloten tussen de Muilenpoort
en de Koepoort van 10 t/m 21 oktober.
Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april 2017.
Jac. P. Thĳsselaan
Afgesloten t/m 14 oktober tussen
de Hopgaarde en Kamillegaarde.
De laan blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Groenhovenweg.
Korte Akkeren
Tollenstraat
Afgesloten tussen de Jacob van
Lennepkade en de Nicolaas Beetsstraat op 5 en 6 oktober.
Kort Haarlem
Krugerlaan
Afgesloten tussen de Hertzogstraat en de Dutoitstraat op 17 oktober van 7.00 tot 12.00 uur.
Nieuwe Park
Keerkring
Gefaseerd afgesloten t/m 4 november.
Noord
Groen van Prinsterersingel
Afgesloten ter hoogte van het Omlooppad van 17 t/m 19 oktober.
Oost
Von Suttnerstraat
Afgesloten aan de zijde van de
Nansenstraat t/m 14 oktober.
Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat
t/m De Rijkestraat t/m 7 oktober.

Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Zuider Ĳsseldĳk (kavel 7), bouwen van een woonhuis (21-07-

bij dan over extra inzet per wijk
of buurt, niet per huis of straat.
Uiteraard gaan de gemeente en
de politie zeer voorzichtig met
uw melding om.

- Laat buren weten welke periode u afwezig bent;
- Niet thuis? Zorg dat er ’s
avonds wel licht brandt;
- Zorg dat uw woning er bewoond uitziet;
Andere maatregelen
- Sleutels uit het zicht;
Een fijne vakantie begint uiter- - Vermeld uw afwezigheid niet
aard met een goede voorbeop uw telefoonbeantwoorder,
Gaat u op vakantie?
reiding. Ook hoe u uw woning
voicemail,Wat
twitter,
kunt u facebook.
zelf doen?
Meld uw woning dan aan voor
Een goede vakantie begint met
achterlaat. Let daarom op de
een goede voorbereiding.
vakantieservice!
Ook voor hoe u uw woning
volgende zaken:
achterlaat.

Verklein risico op inbraak
tijdens uw vakantie!

De politie zal dan in samenwerking met
Tref daarom minimaal de volstadstoezichthouders van de gemeente Gouda
gende voorzorgsmaatregelen:
extra surveilleren in buurten en wijken waar
www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook
• Laat politie en buren weten
relatief veel mensen op vakantie zijn.
Hoe meldt u zich aan?
Ga naar www.gouda.nl/vakantieservice
en vul het formulier in.

2016);
Fluwelensingel 85, plaatsen van
een fietsenhok (28-09-2016);
Graaf Florisweg 103, kappen van
een berk (24-09-2016);
Hammarskjöldhof 16, realiseren van een aanbouw tussen woning en bestaande berging (23-092016);
Jan Philipsweg 51, plaatsen van
een dakopbouw voor en achter
(24-09-2016);
Kleiweg 25, plaatsen van reclame
(22-09-2016);
Locatie achter Han Hollanderweg tussen nr. 174 en 192, kappen van zes bomen (21-09-2016);
Markt, plaatsen van terrasschotten (22-09-2016);
Provincialeweg 2, kappen van 10
bomen (23-09-2016);
Voorwillenseweg 22, voegen van
de voorgevel, gemeentelijk monument (22-09-2016);
Weigelialaan 25, plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak
(28-09-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Citroenvlinderstraat 40 t/m 58,
nieuw bouwen van 10 appartementen (26-09-2016);
Getĳmolenerf, kappen van een
dode boom (21-09-2016);
Orangerie 2 t/m 84, bouwen van
42 appartementen Westergouwe
Gouda (22-09-2016);
Roerdompstraat en Koningin
Wilhelminaweg, kappen van zes
bomen (16-09-2016);
tegenover Moerbeistraat 45,
kappen van een boom (26-092016);
Zuider Ĳsseldĳk (kavel 7), bouwen van een woonhuis (27-092016);
Elisabeth Hoeve 9, kappen van
een boom (26-09-2016);
Peperstraat 29, plaatsen van een
tijdelijk parkeerdek t.b.v werkzaamheden (23-09-2016).

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.

Opneming
gegevens vertrek
Ambtshalve opneming
gegevens vertrek
De volgende personen wonen niet
meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie perso-

welke periode u afwezig bent
• Niet thuis? Licht aan!
• Zorg dat uw woning er
bewoond uitziet
• Sleutels uit het zicht
• Vermeld uw afwezigheid niet
op uw telefoonbeantwoorder,
voicemail, twitter, facebook

nen (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.

Dkhissi, M. / Geboren: 05-091984 / Buitenlust 15 / Datum vertrek: 06-09-2016;
Świsłocki, D.A. / Geboren: 10-061964 / Tristanstraat 59 / Datum
vertrek: 06-09-2016.
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).

Bekendmaking
Ontheffing geluid (APV)
Burgemeester en wethouders
hebben het volgende besluit genomen:
Verlenen van een ontheffing van
het verbod op het veroorzaken van
geluidshinder aan BAM Infra Rail
B.V. in verband met werkzaamheden aan het spoor ter hoogte van
het station Gouda en op de brug
over het Gouwekanaal te Gouda. De werkzaamheden vinden
plaats (ook gedurende de avonden nachtperiode) in de periode van
21 oktober 2016 23.00 uur t/m 24
oktober 2016 7.00 uur.
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 2016192798.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit (29 september 2016) een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet
Vervolg op
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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.

de site voor de precieze voorwaarden. Deze bekendmaking staat
ook op de website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland,
www.odmh.nl.

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,
geldt het besluit pas nadat op het
verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

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.

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 genoem-

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders
hebben de volgende meldingen
ontvangen:
• Bacchantes Wĳnimport, Burgemeester Martensstraat 17 (oprichten);
• Straver Uitvaartvervoer BV,
Marconistraat 80 (oprichten);
• TW Gouda B.V., Edisonstraat
16a (oprichten);

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-

• Melding lozing in de bodem of
de riolering buiten inrichtingen
Markt e.o. Gouda;

uit het register verwijderd per 20
september 2016 wegens stopzetting van de activiteiten.

• Melding lozing in de bodem of
de riolering buiten inrichtingen
Karnemelksloot 20a.

Het actuele register kinderopvang
kunt u vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor algemene informatie kunt u bellen naar
gemeente Gouda via tel. 14 0182.

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.

Kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk
Op grond van artikel 8 besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend
dat er in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk een wijziging is aangebracht:
Stichting Prokino, buitenschoolse opvang Prokino Gouda, Fluwelensingel 96, is op eigen verzoek

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunning verleend:
De heer M. Rabhioui ten behoeve van de exploitatie van de ho-

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

recagelegenheid Appie Lounge,
gevestigd op het adres Lange
Tiendeweg 74 in Gouda (verzonden 27 september 2016).

De burgemeester heeft de volgende vergunning verleend:

U kunt de verleende vergunninginzien bij de Gemeente Gouda.
U kunt binnen zes weken na de
verzenddatum van de vergunning
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).

De heer/mevrouw van Kampen.
Plaatsen van acht fietsbeugels.
Locatie: Achter de kerk. Vergunning verleend op 19 september
2016 en verzonden op 20 september 2016.

Drank- en
horecavergunning
De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunning verleend:
De heer M. Rabhioui, locatie
Lange Tiendeweg 74 in Gouda
voor het uitoefenen van een horecagelegenheid (verzonden 27
september 2016).

Algemene vergunning

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

U kunt de verleende vergunninginzien bij de Gemeente Gouda.
U kunt binnen zes weken na de
verzenddatum van de vergunning
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).
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.

