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Nieuws
2 November 2016

Gemeente Gouda

Geen azc in de PWA-kazerne in Gouda Feestelijke opening CSG
De Goudse Waarden

De vernieuwde locatie ‘De Gouwe’ van De Goudse Waarden is
afgelopen donderdag officieel geopend door wethouder Daphne Bergman. Deze locatie is grondig verbouwd en biedt nu
ruimte aan alle leerlingen van het vmbo-basis en kader en de
mavo-plusleerlingen.

Er komt geen asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne
in Gouda. Het COA heeft aan de gemeente Gouda laten weten
geen toestemming te krĳgen om het azc in Gouda door te zetten. Door de afgenomen toestroom van vluchtelingen naar Nederland zĳn er voldoende goede opvanglocaties beschikbaar.
De gemeente beseft dat de
komst van een azc naar Gouda
veel heeft losgemaakt in onze
samenleving. Zowel positief als
negatief. Ook de voorgeschiedenis met betrekking tot de
herbestemming van de PWA-

kazerne heeft hierin een rol gespeeld. Er is echter ook veel bereikt: er lag een goede basis
in de vorm van een solide bestuursovereenkomst, tot stand
gekomen met de inzet van betrokken inwoners.

Dank en waardering
Het college, betrokken ambtenaren en het COA hebben waardering voor de bijdrage van de
Goudse gemeenschap en met
name die van omwonenden aan
de discussie rond de opvang
van vluchtelingen. Ook de betrokkenheid van scholen, bedrijfsleven en zeker ook de vrijwilligers is niet onopgemerkt
gebleven. Het college dankt een
ieder voor zijn of haar bijdrage.

Het vernieuwde mavo-plus programma biedt leerlingen de beste voorbereiding tot de aansluiting naar het mbo of het havo.
Het heeft in overleg met het bedrijfsleven een meer beroepsgerichte invulling gekregen. Het
bestuur van de gemeente Gouda hecht veel belang aan het
verbeteren van de aansluiting
tussen het regionale onderwijs
en de arbeidsmarkt.
Toekomst
De vernieuwingen geven de

leerlingen de kans zich breed te
oriënteren, maken het onderwijs
leuker, interessanter en leerzamer en helpt leerlingen een passende keuze te maken voor een
vervolgstudie en daarmee hun
toekomst. Om de doorlopende leerlijnen voor de nieuwe beroepsgerichte profielen voor het
vmbo en het mavo-plus programma mogelijk te maken, zijn
de lokalen en een groot deel
van het gebouw opnieuw ingericht.

Maandag in de
gemeenteraad
Maandagavond 7 november is
er een raadsbijeenkomst over
de Programmabegroting 2017 2020 en 2e begrotingswijziging
2016. Het vervolg van dit debat en de besluitvorming vindt
plaats op woensdag 9 november.
U bent van harte welkom in het
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1. Kijk voor uitgebreide informatie op www.
gouda.nl/ris. Wilt u zeker weten of een onderwerp besproken wordt? Bel dan met de griffie via tel. (0182) 58 91 97.
www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook

Huldiging Paralympische
medaillewinnaars
Drie sporters van Goudse bodem zĳn afgelopen vrĳdag door sportwethouder Jan-Willem van
Gelder in het historische Stadhuis op de Markt gehuldigd voor hun geweldige prestaties op de
Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

Informatieavond over
uitbreiding laadpalen
Het aantal laadpalen in Gouda wordt vanaf 2017 uitgebreid. Wĳ
vertellen u daar graag meer over tĳdens een informatieavond
op donderdag 3 november in het Huis van de Stad.

meter schoolslag en Stephen de
Vries (wielrennen) pakte samen
met piloot Patrick Bos een bronze medaille op de 4 kilometer

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 14 november tussen 17.00 en
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:
9 november: Burgemeester
Schoenmaker - voorleesontbijt
basisschool ’t Carillon;

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

tandem-achtervolging. De sporters worden geëerd op de ‘Wall
of Fame’ in sporthal De Mammoet met plaquette.
11 november: Burgemeester
Schoenmaker - uitreiking Graaf
Floris Prijs;
11 november: Wethouder Dijkstra - openen Maatschappelijke
Beursvloer;
11 november: Burgemeester
Schoenmaker - Het Nationaal
Schoolontbijt;
12 november: Burgemeester
Schoenmaker - intocht Sinterklaas;
16 november: Wethouder Bergman - opening conferentie ‘Het
Jonge Kind en zijn Ouder’.
College Ontmoet
Op 8 november gaat het college
op bedrijfsbezoek bij de Goudse
onderneming Mokveld.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

Tel. 14 0182

geldt een aantal voorwaarden.
Informatieavond
Bent u benieuwd welke uitgangspunten en voorwaarden
er gelden of waar de locaties
zijn die in aanmerking komen
voor het plaatsen van laadpalen? Of heeft u nog andere vragen over oplaadpunten voor
elektrische voertuigen? Dan

Meer weten?
Meer informatie over laadpunten en elektrisch rijden in Gouda kunt u ook vinden op de
website van de gemeente
via
www.gouda.nl/laadpalen.
U kunt via deze link alvast uw
interesse voor een laadpaal
kenbaar maken. De definitieve
aanvraag kunt u nog niet doen.
Zodra dit mogelijk is, brengen
wij u uiteraard op de hoogte.

Uw mening over Gouda telt
Gouda is een fantastische stad om in te wonen, werken en recreëren. Daar werken we met z’n allen ook hard aan. De gemeente Gouda wil graag uw mening weten over de leefbaarheid
in onze stad. In de Stadspeiling 2016 kunt u onder andere kenbaar maken wat u vindt van de woonomgeving, de veiligheid en
het sociaal leefklimaat.

Resultaten
De resultaten van de stadspeiling worden in de loop van 2017
gepubliceerd via de website
‘Gouda in Cijfers’ op het adres:
www.gouda.incijfers.nl.

U kunt meedoen
Wilt u als Gouwenaar uw mening met de gemeente delen? Vul
dan de online enquête in. Meedoen aan het onderzoek kan tot
27 november en neemt ongeveer
15 minuten in beslag. Via www.
gouda.nl/stadspeiling kunt u de
vragenlijst invullen. Uw medewerking helpt de gemeente bij het verbeteren van haar dienstverlening
en de leefbaarheid in de stad.

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

J. Quist

Ronald Hertog (atletiek) haalde
zilver bij het verspringen, Duncan
van Haaren (zwemmen) wist
brons te veroveren bij de 100

Locatieplan
De gemeente Gouda investeert
de komende jaren in het uitbreiden van het aantal laadpalen
in de openbare ruimte en verwacht dat de eerste palen begin 2017 worden geplaatst. Er
is een plan opgesteld met locaties voor nieuwe laadpalen.
Hiervoor hanteert de gemeente diverse uitgangspunten en er

bent u van harte welkom op de
informatieavond op donderdag
3 november in het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein
1. De inloop is tussen 19.00 en
20.30 uur.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
2 November 2016

Gemeente Gouda

De gemeenteraad Burgemeester
en wethouders
maakt bekend
maken bekend
Op maandag 7 en woensdag 9 november is er een besluitvormende
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: griffie@gouda.nl.

Besluitvormende raadsvergadering
Maandag 7 november
Opening 20.00 uur
Debat
programmabegroting
2017 - 2020 en 2e begrotingswĳziging 2016 (1e termĳn)
De programmabegroting is het document waarin de gemeenteraad
de opdracht aan het college voor
de komende vier jaren en in het bijzonder 2017 vastlegt. In de 2e begrotingswijziging zijn de voorstellen
voor wijziging van de lopende begroting opgenomen.
Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd om bij deze raadsvergadering aanwezig te zijn.
Schorsing tot woensdag 9 november.
Woensdag 9 november
Heropening 20.00 uur
Debat en besluitvorming 2e begrotingswĳziging 2016 en programmabegroting
2017-2020
(2e termĳn)
Bij de besluitvorming over bovengenoemde stukken is het van belang dat eerst het besluit wordt
genomen over de 2e begrotingswijziging 2016, omdat de programmabegroting
2017-2020
uitgaat van de in de begrotingswijziging opgenomen voorstellen.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze raadsvergadering aanwezig te zijn.
Op woensdag 16 november komt
de raad bijeen voor een verkennende raadsbijeenkomst.

Werk aan de weg
N207
Afgesloten tussen Coenecoop
(kruising N207/N454) en de
Ringvaartrotonde (rotonde N207/
N457) in de nacht van woensdag
9 november 20.00 uur op donderdag 10 november 6.00 uur.
N452
Afgesloten tussen Henegouwerweg en de toerit A12 in de nacht
van 8 op 9 en 9 op 10 november
van 21.00 tot 5.00 uur.
Binnenstad
Kattensingel
Verkeershinder doordat de halve rijbaan is afgezet van het Bolwerk richting het Kleiwegplein
t/m 23 december.
Vest
Afgesloten op de aansluiting
met de Verlorenkost t/m 20 april
2018.
Dubbele Buurt
Afgesloten tussen de Oosthaven
en de Torenstraat van 31 oktober
t/m 4 november.
Bloemendaal
Jac. P. Thĳsselaan
Afgesloten tussen de Kamillegaarde en de Muntgaarde tot 14
november.
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april 2017.
Goverwelle
Goudse Houtsingel
Verkeershinder t/m half november.
Korte Akkeren
Aernout Drostkade Z.O.
Afgesloten van de zuid-oost zijde van de A. Drostkade tussen
de Schaepmanstraat en de Bosboom Toussaintkade van 7 t/m
23 november.

Nieuwe Park
Keerkring
Gefaseerd afgesloten t/m 4 november.
Oost
Nansenstraat
Afgesloten tussen de Sportlaan en
de Von Suttnerstraat t/m 4 november en tussen de Von Suttnerstraat
en de John Mottstraat t/m 2 december.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Gerard Leeustraat, aanwijzing gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
Rĳnenburg, aanwijzing gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 23 november t/m 14 december 2016. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Bezwaarschriftencommissie
De
Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op donderdag 10 november een openbare hoorzitting
in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 en het volgende bezwaarschrift zal worden
behandeld:
19.00 uur: het verlenen van een
evenementenvergunning voor het
geven van circusvoorstellingen met
circus Louis Knie op het terrein aan
de Gouderaksedijk 30a t/m 34.
De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen van 2 t/m 10 november 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.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
De Wadden (plan Westergouwe),
bouwen van een woning op kavel
22 (Westergouwe) (20-10-2016);
Plan Westergouwe (Eiland II kavel 21), bouwen van een woning
op kavel 21 (Westergouwe) (20-102016);

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-

Plan Westergouwe (Veld U,V, N),
bouwen van 36 woningen (Westergouwe) (21-10-2016);
Agnietenstraat 24, verbouwen
van kantoren naar appartementen
(20-10-2016);
Anna Hoeve 10, verwijderen van
een boom (24-10-2016);
Graaf Florisweg 77, verlengen van
het tijdelijke strijdig gebruik (25-102016);
Graaf van Bloisstraat 2 en 4, realiseren van een doorbraak tussen
woning nr. 2 en woning nr. 4 (3009-2016);
Hoge Gouwe 161 / Nonnenwater 1, wijzigen van de kleuren van
de gevel en het verstevigen van de
constructie,
gemeentelijk
monument (21-10-2016);
Ĳssellaan 52, kappen van een
boom (20-10-2016);
Jolwerf 15, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (22-102016);
Molenmeesterslag 61, plaatsen
van een afdak aan de zijkant van
de woning (24-10-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunningen
Heempad (Prinses Louiseflat),
kappen van een Hollandse iep (2510-2016);
NabĳHeempad1(Prinsessenflats),
kappen van een boom (24-102016);
Agnietenstraat 2, vestigen van
een lunchroom/koffie theehuis,
vervangen van de pui en plaatsen
van handelsreclame (24-10-2016);
Ĳssellaan 52, kappen van een
boom (25-10-2016);
Markt, plaatsen van terrasschotten
(19-10-2016);
Vuurvlinderstraat 13, plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
(24-10-2016);
Westerkade 4, verbouwen en uitbreiden van de Lidl (24-10-2016);
Zoutmanstraat 9, kappen van een
boom (24-10-2016).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting). Om de besluiten in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.
Verlenging beslistermĳn
Achterwillenseweg 122, vergroten van de woning (24-10-2016).

Geweigerde
omgevingsvergunningen
Antwerpseweg 1, verbouwen van
pand tot bijeenkomstfunctie t.b.v.

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

een moskee (25-10-2016).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting). Om de besluiten in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.

Omgevingsvergunningen uitgebreid
Ingediende aanvraag
Zuider Ĳsseldĳk (kavel 3), bouwen van een woning (21-10-2016).

/ Raaphorstpolderweg 15 / Datum
vertrek: 11-10-2016.
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).
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage.

Opneming
gegevens vertrek
Ambtshalve 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.
Roumimper, O. / Geboren: 30-051952 / Graaf van Bloisstraat 94 /
Datum vertrek: 31-08-2016;
El-Bekkari, A. / Geboren: 11-041986 / Middenmolenlaan 121 / Datum vertrek: 10-10-2016;
Asscheman, J.M.W. / Geboren:
23-10-1962 / van de Puttestraat 28
/ Datum vertrek: 10-10-2016;
Mellah, M. / Geboren: 04-10-1984
/ Kleine Johannesstraat 8 / Datum
vertrek: 11-10-2016;
Kama, M. / Geboren: 16-03-1976
/ Robaarstraat 63 / Datum vertrek:
11-10-2016;
Salhi, H. / Geboren: 30-10-1992 /
Jacob Roggeveenlaan 1 / Datum
vertrek: 11-10-2016;
Salhi, K. / Geboren: 01-05-1988 /
Jacob Roggeveenlaan 1 / Datum
vertrek: 11-10-2016;
Henze, F.H.G. / Geboren: 28-041973 / Zwenkgras 14 / Datum vertrek: 11-10-2016;
Makhoukh, I. / Geboren: 15-021989 / Bleysstraat 55 / Datum vertrek: 11-10-2016;
Hrichi, M. / Geboren: 05-09-1974

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunningen verleend:
Mevrouw Chong ten behoeve
van de exploitatie van de horecagelegenheid Best Sushi & Snack
gevestigd op de Statensingel 111
in Gouda (verzonden 24 oktober
2016).
De heer H. Amdaouech ten behoeve van de exploitatie van de
horecagelegenheid Atlas Brothers
gevestigd op de Blekerssingel 11
in Gouda (verzonden 24 oktober
2016).
U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).

Drank- en horecavergunning
De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunning
verleend:
De heer H. Amdaouech, Blekerssingel 11 in Gouda voor het uitoefenen van een horecabedrijf (verzonden 24 oktober 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

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.

