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Nieuws
29 mei 2019

Gemeente Gouda
Wie verdient er volgens u een lintje?

Frau Antje eregaste bij
Gouda Cheese Awards 2019

Kent u iemand in uw omgeving die een bijzondere prestatie
heeft geleverd of zich al jaren op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de (Goudse) samenleving? Iemand
waar de stad trots op kan zijn?

Frau Antje, hét symbool voor Goudse kaas in het buitenland en
Ere Waegemeester van Gouda, reikt de prijzen Goud, Zilver en
Brons uit bij de Gouda Cheese Awards op 6 juni. De spannende
finale van deze kaaswedstrijd vindt plaats op de Markt in Gouda, en is voor het eerst te volgen voor bezoekers. De awards
worden uitgereikt in twee categorieën: Goudse jong belegen
48+ en Goudse belegen light. De winnende kazen dragen binnen hun categorie een jaar lang de naam ‘de lekkerste kaas
van Nederland’.
Gouda Cheese Awards is
een belangrijke en bijzondere
kaaswedstrijd. Het is namelijk
geen technische kaaskeuring,
maar een smaaktest door
consumenten. In de jury, die
onder leiding staat van burgemeester Mirjam Salet, zit
onder meer Janny van der
Heijden, culinair journaliste en
bekend van programma’s als
Heel Holland Bakt en Tijd voor
Max. De andere juryleden zijn
kinderwethouder Dico Stevens, Jolanda van Dongen
van kookatelier Betty Blue
en namens Cheese Valley de
Bodegraafse wethouder Inge
Nieuwenhuizen.

Programma
Om 10.00 uur luiden burgemeester Mirjam Salet en Janny van der Heijden de kaasbel
waarmee traditioneel de Goudse Kaasmarkt wordt geopend.
Dat is ook het startsein voor
de keuring. Op het speciale
kaaspodium wordt gedemonstreerd hoe kazen precies worden gekeurd. Het publiek kan
naar hartenlust meedoen, want
kaasmeisjes delen volop kaasblokjes uit. Na een swingend
optreden van The Paramount
Jazzband is het zover: de jury
neemt plaats op het podium en
de beslissende keuring begint.
Om 12.30 uur wordt bekendge-

PvdA wint in Gouda tijdens
Europese Verkiezingen
De PvdA is in Gouda tijdens de
Europese Verkiezingen met 17,5
procent van de stemmen als winnaar uit de bus gekomen. ChristenUnie-SGP werd met 13,4
procent tweede en GroenLinks

eindigde met 13,3% procent van
de stemmen op de derde plaats.
Het opkomstpercentage in Gouda was 47,08 procent. Kijk voor
meer uitslagen op www.gouda.
nl/verkiezingen.

Wacht dan niet langer en ga
naar www.lintjes.nl of naar
www. g o u da . n l / o n de r s c h ei ding. Daar leest u hoe u deze
persoon kunt voordragen voor
een koninklijke onderscheiding.
Ook vindt u daar het formulier
om de aanvraag in te dienen.
maakt wie er Goud, Zilver en
Brons gewonnen hebben.
Welke merkkazen strijden om
de eerste, tweede en derde
plaats, wordt 31 mei duidelijk,
na de voorrondes bij het Centrum voor Smaakonderzoek in
Wageningen.

Afwijkende
openingstijden
Huis van de Stad
Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) vrijdag 31 mei en
maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag) zijn het Huis van de
Stad en het UWV gesloten. U
kunt tijdens deze dagen wel gemeentelijke producten aanvragen of een afspraak maken via
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 alle
openingstijden op www.gouda.
nl/contact.

neemt contact op met de gemeente via tel. 14 0182

Voordrachten voor een koninklijke onderscheiding voor inwoners van de gemeente Gouda
kunnen tot uiterlijk 1 juli 2019
worden ingediend bij de burgemeester. Voor meer informatie
kunt u ook terecht op www.
gouda.nl/onderscheiding
of

Bezoek aan zusterstad Kongsberg
Burgemeester Salet, wethouders Van Vugt en Bunnik en de
gemeentesecretaris zijn half mei op een kort werkbezoek geweest naar onze zusterstad Kongsberg in Noorwegen. Zij waren daar te gast om deel te nemen aan de nationale feestdag
‘Grunnlovdag’ en bestuurlijke ervaringen uit te wisselen tussen
Gouda en Kongsberg.
‘Grunnlovdag’ is een jaarlijks
feest, waarbij een hoofdrol is
weggelegd voor Noorse kinderen. Zij trokken in een lange
stoet door de stad, begeleid
door diverse fanfarekorpsen

en toegejuicht door Kongsbergers in prachtige traditionele
kleding.

gramma, waarbij een rit gemaakt werd in de autonome
bus. Er werd een bezoek gebracht aan het zilvermuseum
en de prachtige houten Kongsberg kerk. De politieke situaties
in beide steden, de democratie
in Europa en de opkomende
gemeenteraadsverkiezingen in
Kongsberg waren ook onderwerp van gesprek.

Naast de feestelijkheden was
er ook een inhoudelijk pro-

Foto: Sandra Zeilstra

Afvaardiging Gouds college met in het midden de burgemeester van Kongsberg Kari Anne Sand en
Inger Jonsgård in traditionele klederdracht.

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 8 juli
tussen 17.00 - 18.00 uur. Kijk
op
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
30 mei - burgemeester Salet:
openen Goudse Keramiekdagen

2 juni - wethouder Bunnik: opening Huiskamer van de Stad
6 juni - burgemeester Salet en
wethouder Van Vugt: Cheese
Awards
6 juni - wethouder Bunnik: huldiging dames waterpoloteam GZC
Donk
7 juni - burgemeester Salet: openen scholieren atletiektoernooi
Green Heart Track Event
8 juni - wethouder Van Vugt: opening Kaas en Couscous festival
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Op de koffie bij
wethouder Dijkstra
Onder het genot van een kop
koffie of thee gaat wethouder
Corine Dijkstra graag met u in
gesprek. Drinkt u op 7 juni tussen 09.00 en 10.00 in wijkcentrum De Buurtstee (Gildeburg
1) in Bloemendaal een kopje
mee? Zij hoort graag wat u
bezig houdt op het gebied van
de Wmo, jeugd en welzijn, publieke gezondheid of vernieuwing in het sociaal domein in
Gouda.
Het kan gaan om uw zorgsituatie, die van een familielid of
goede kennis. Maar misschien
wilt u meer vertellen over uw
ideeën over de volle breedte
van het sociaal terrein of over
het gehele (jeugd)beleid in
Gouda; dat hoort ze ook graag.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

De Goudse Hout krijgt
kwaliteitsimpuls
Dinsdagmiddag 21 mei is het startsein gegeven voor de kwaliteitsimpuls in de Goudse Hout. Komende tijd zijn er werkzaamheden
om het gebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers zodat zij
er meer kunnen doen, beleven en zien. Wethouder Thierry van
Vugt gaf samen met zijn collega Kees Oskam (wethouder Bodegraven-Reeuwijk) namens de Groenalliantie het startsein.
De Groenalliantie is verantwoordelijk voor het beheer van
de recreatiegebieden in de regio Midden-Holland. De werkzaamheden die komende tijd in
de Goudse Hout plaatsvinden,
bestaan voornamelijk uit het
aanleggen van een natuurlijke
speelplaats, het realiseren van
een ontmoetingsplein met bankjes, het vernieuwen van hoofdentree en het verbeteren van
de bosstructuur.

stedelijkte omgeving komt dat
onze gezondheid en vitaliteit ten
goede.”
Speeleiland
De graafwerkzaamheden voor
het speeleiland en het ontmoetingsplein zijn inmiddels gestart.
De eerste contouren van de ei-

landjes en doorwaadbare plaatsen worden daardoor langzaam
zichtbaar. Ook is de grondwaterbron aangeboord waarop later
een waterpomp voor kinderen
wordt geplaatst. Na afronding
van de grondwerkzaamheden
worden er verschillende speeltoestellen geplaatst zoals een
klimtoestel en een pontje.
De komende periode vinden er
op steeds meer plekken in de
Goudse Hout werkzaamheden
plaats. Plaatselijk kunnen recreanten hinder ondervinden omdat
paden tijdelijk zijn afgesloten.
De verwachting is dat de werkzaamheden dit najaar klaar zijn.

Thierry van Vugt: “Ik ben blij met
de investeringen die we doen in
onze groengebieden. De recreatieve waarde van de Goudse
Hout wordt vergroot. Veel Gouwenaars maken gebruik van
deze gebieden om rust te vinden, te sporten of hun kinderen
te laten spelen. Zeker in een verwww.gouda.nl

@gemeentegouda
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Bekendmakingen
29 mei 2019

Gemeente Gouda

De gemeenteraad Burgemeester
maakt bekend
en wethouders
maken bekend
Op woensdag 5 juni is er een voorbereidende raadsbijeenkomst. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1
in Gouda. 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.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal, 20.00 uur
Verkenning: Bestemmingsplan
Weeshuis
Dit raadsvoorstel is bedoeld om
de gemeenteraad te kunnen laten
besluiten over de herbestemming
van het Weeshuiscomplex, de
planologische randvoorwaarden
vast te leggen door het bestemmingsplan vast te stellen en de
zienswijzen te beantwoorden.
Verkenning en debat: beeldkwaliteitsplan Boerderijkavel
In aanvulling op het beeldkwaliteitsplan Westergouwe 2 wordt
invulling gegeven aan de voormalige boerderijkavel waarvan
in 2017 nog onduidelijk was hoe
deze ingevuld zou worden.
De raad wordt voorgesteld de
aanvulling vast te stellen en het
beeldkwaliteitsplan toe te voegen
aan de Welstandsnota.
Goverwellezaal, 20.00 uur
Verkenning: Risicoprofiel Veiligheid
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal
Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023 opgesteld. Het regionaal risicoprofiel
heeft tot doel inzicht te krijgen in
de risico’s die binnen de veiligheidsregio bestaan. Aan de raad
wordt gevraagd aan te geven
waar zij vindt dat de veiligheidsregio zich de komende jaren op
moet richten. Deze wensen worden meegenomen in het regionaal
beleidsplan van de veiligheidsregio.
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: belangstellenden
worden van harte uitgenodigd
om bij deze bijeenkomst op de
publieke tribune aanwezig te zijn.
Indien men zich voor 5 juni, 12.00
uur meldt bij de griffie (griffie@
gouda.nl of tel. 0182-589197) kan
men inspreken op het onderwerp
en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Sluiting, 23.00 uur
Op 12 juni is er een voorbereidende raadsbijeenkomst.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Componistenlaan,
aanwijzing
gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats
Kannenburg, aanwijzing gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats
Klein Amerika, aanwijzing van
een zonale geslotenverklaring
voor
campers/kampeerauto’s
gedurende de nachtelijke uren
van 22.00 tot 06.00 uur op een
gedeelte van het parkeerterrein
Klein Amerika.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 29 mei tot 10 juli
2019. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële
bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
N207
Afgesloten op werkdagen van
20.00 tot 6.00 uur van 24 t/m 29
juni.
Goudse Hout
Vanwege onderhoud is het fietspad aan het Kale Jonkerpad in het
Goudse Hout sinds 6 mei circa een
maand afgesloten.
Goverwelle
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten t/m 30 juni.
Korte Akkeren
Uiverplein
Afgesloten t/m 9 juni i.v.m. werkzaamheden.
Noord
Troelstralaan
Afgesloten van 3 t/m 7 juni i.v.m.
rioolherstelwerkzaamheden.
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 (grondverbeteringswerkzaamheden).
Plaswijck
Anna Hoeve
Afgesloten tot 18 juni 17.00 uur
i.v.m. herstraten.
Punterwerf
Afgesloten t/m 29 mei i.v.m. herstraten rijbaan.
Vreelust
Afgesloten t/m 29 mei i.v.m. her-

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

straten kruising.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Blekerssingel 40a, het plaatsen van een dakopbouw (17-052019);
De Kwekerij 13, het plaatsen van
twee dakkapellen (14-05-2019);
Gouderaksedijk 36, het realiseren van een Urban camping (0905-2019);
Heesterlaan 36, het bouwen van
een dakkapel (13-05-2019);
Kleiweg 17, het vervangen van
de winkelpui (14-05-2019);
Korte Groenendaal 17, het plaatsen van een reclamebord op de
gevel (17-05-2019);
Lange Noodgodsstraat 5, het
schilderen van het houtwerk,
gemeentelijk monument (15-052019);
Markt 24, het plaatsen van een
nieuwe handelsreclame (16-052019);
Markt 40, het wijzigen van de
gevels en het gebruiken van de
begane grondvloer t.b.v. horeca
(15-05-2019);
Mondlanestraat 23, het plaatsen
van een opbouw op de woning
(17-05-2019);
Strookpolderstraat
14,
het
plaatsen van een nieuwe woonwagen (17-05-2019);
Turfmarkt 36, het plaatsen van
uitbouwen, balkons en dakterrassen, gemeentelijk monument (1805-2019);
Tweede Moordrechtse Tiendeweg 1a, het bouwen van een
schuur (15-05-2019);
Zuidelijke Steijnkade 18, het
plaatsen van een dakopbouw (1505-2019);
Zuidelijke Steijnkade 18, het vellen van een boom (15-05-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Bloemendaalseweg 43c, het vellen van een boom (21-05-2019);
Constantijn Huygensstraat 110,
het vervangen van een pinautomaat en handelsreclame (16-052019);
Nieuwe-Marktpassage 23, het
verbouwen van winkelunits in het
winkelcentrum Nieuwe Marktpassage (15-05-2019);
Texellaan 21, het plaatsen van
een dakkapel (14-05-2019).
Verlenging beslistermijn
Achter de Vismarkt 1c, het vergroten van de balkon aan de achterzijde (21-05-2019);
Ravelplein 43, het plaatsen van
een dakopbouw (20-05-2019).

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.
Nikolov, N.M. / Geboren: 07-081999 / Orangerie 22 / Datum vertrek: 30-04-2019
Ayadi, Y. / Geboren: 28-09-1977
/ P.C. Bothstraat 54 / Datum vertrek: 30-04-2019
Jeje, O.A. / Geboren: 25-12-1974
/ Korte Groenendaal 15 / Datum
vertrek: 30-04-2019
Talhaoui, M. / Geboren: 18-051990 / Rosarium 6 / Datum vertrek: 03-05-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Kennisgeving besluit op
aanvraag omgevingsvergunning Prins Hendrikstraat 2a
Op 15 mei 2019 heeft de Omgevingsdienst
Midden-Holland
(ODMH) namens de gemeente Gouda een besluit genomen
op de aanvraag met kenmerk
2018265857. Dit betreft het aanpassen van het bestaande tankstation tot een volledig onbemand
tankstation ter plaatse van de
Prins Hendrikstraat 2a in Gouda.
De vergunning is toegekend. Het
besluit betreft de volgende onderdelen:
• milieuvergunning
Inzage
Het besluit en de bijbehorende
stukken liggen ter inzage bij de
gemeente Gouda. Het adres en
de openingstijden kunt u vinden
op de website van de gemeente Gouda. De inzageperiode is
zes weken en start op de eerste
werkdag na de publicatiedatum
van deze bekendmaking. Een
dag na de start van inzageperiode start de beroepstermijn.
De inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes weken na de
start van de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken
een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. De termijn vangt
aan met ingang van de dag na
die waarop het besluit ter inzage
is gelegd. Het beroepschrift moet
worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan

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 geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Een beroepschrift kan ook digitaal
worden ingesteld op http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het
indienen van beroep betekent
overigens niet dat het besluit niet
geldt.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag, Postbus 20302, 2500 EH
Den Haag, worden verzocht een
voorlopige voorziening te treffen.
Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend
en moet ten minste uw naam en
adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten.
Verder verzoeken wij een kopie
van het bestreden besluit mee te
sturen en aan te geven op welk
telefoonnummer en e-mailadres u
bereikbaar bent. Er kan alleen een
verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook
bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal
worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor is een elektronische
handtekening (DigiD) nodig. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH via
info@odmh.nl of tel. (088) 54 50
000.

Kennisgeving ontheffing
geluid APV/Bb Ontheffing N207b kilometrering
17.350 - 18.0
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontheffing is verleend van
het verbod op het veroorzaken
van geluidhinder, in verband met
werkzaamheden aan de N207b in
Gouda tussen de Eurorotonde en
de Nieuwe Broekweg. De werkzaamheden vinden plaats op 25
mei 2019 en op 23 tot en met 29
juni 2019 vanaf 20.00 uur tot 6.00
uur van de volgende dag. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2019269627.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op
afspraak worden ingezien bij de
gemeente Gouda. Het adres en
de openingstijden kunt u vinden
op de website van de gemeente
Gouda.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Gouda, postbus
1086, 2800 BB Gouda t.a.v. de
commissie bezwaarschriften. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw
naam en adres, de dagtekening,

een omschrijving van dit besluit
en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken
wij een kopie van het bestreden
besluit mee te sturen en aan te
geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet. De
termijn voor het indienen van een
bezwaar start op 17 mei 2019 en
bedraagt 6 weken.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag, Postbus 20302, 2500 EH
Den Haag, worden verzocht een
voorlopige voorziening te treffen.
Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend
en moet ten minste uw naam en
adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de
motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee
te sturen en aan te geven op welk
telefoonnummer en e-mailadres u
bereikbaar bent. Er kan alleen een
verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook
bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal
worden aangevraagd op http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.
Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met het Team
Geluid en Lucht van de ODMH,
via info@odmh.nl of tel. (088) 54
50 000.

Wet milieubeheer
Melding 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.
Depot24, Gouderaksedijk 32, het
starten van een houtbewerkingsbedrijf en verkoop (groothandel)
meubelmaker;
14theRoad, Gouderaksedijk 32,
het starten van een espressobar
(barista) en dienstverlening;
De Bakkerij Gouda, Goudasfalt
Gouderaksedijk 32-36, het starten van een desembakkerij voor
horeca en particulieren en het geven van broodbakworkshops.
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Vervolg op
gemeentepagina 3

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.

Bekendmakingen
29 mei 2019

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten
bodemenergiesystemen
buiten interferentiegebieden of
het lozen grondwater, hemelwater
of afvalwater anders dan vanuit
een inrichting, is een vergunning
niet altijd nodig. In die gevallen
kan worden volstaan met een
melding van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende melding ontvangen:
Klimaatgarant B.V., Wijde Blik 1
t/m 53, het aanleggen van bodemenergiesystemen voor 53 woningen in project De Wijde Blik in
Westergouwe
Klimaatgarant B.V., Gouwse
tuinen bouwnrs. 1 t/m 79 in
Westergouwe, fase 1 en 2, het
aanleggen van gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen
Stedin, vanaf Sint Mariewal tot
aan de Lazarussteeg, lozing van
grondwater afkomstig van een
ontwatering in een vuilwaterriool
n.a.v. aanleg kabel tracé van 30
meter.
		
Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt
u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen
niet ter inzage.

Gemeente Gouda
Vaststelling Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid 2020,
subsidieplafond 2020 en
mandaatbesluit
Burgemeester en wethouders
hebben in hun vergadering van
21 mei de Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid 2020
vastgesteld.
Tevens hebben zij het subsidieplafond, behorende bij de Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid 2020, vastgesteld op een
bedrag van € 1.151.900 en aan
de wethouder Onderwijs mandaat
verleend om namens het college
dit plafond zo nodig te wijzigen, inclusief de bekendmaking daarvan.
De besluiten liggen gedurende zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Besluit tot wijziging van
de subsidieregeling kindgebonden financiering
peuteropvang en voorschoolse educatie
Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 21 mei
2019 het besluit tot wijziging van
de Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en
voorschoolse educatie gemeente
Gouda vastgesteld.
Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein 1
te Gouda.

Beleidsregel ‘Hogere
Waarden Wet geluidhinder 2018 regio Midden-Holland’

Bezwaar en beroep
Tegen een besluit inhoudende een
beleidsregel is geen bezwaar of
beroep mogelijk (artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht).

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij op 21 mei 2019
de Beleidsregel ‘Hogere Waarden
Wet geluidhinder 2018 regio Midden-Holland’ definitief hebben
vastgesteld.

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B van
Oosten via tel. (0182) 58 82 42.

In de Wet geluidhinder staan
voorkeursgrenswaarden voor de
geluidbelasting op de gevel. Met
deze waarden dient rekening gehouden te worden bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Een gemeente
heeft binnen de regelgeving beleidsvrijheid om tot een bepaalde
maximale waarde hogere waarden
vast te stellen. Het huidige regionale beleid voor de Wet geluidhinder komt uit 2012. In dit beleid is
onvoldoende aandacht voor het
geluidsbinnenniveau bij transformatie van niet-geluidsgevoelige
gebouwen naar geluidsgevoelige
gebouwen. Beleid hiervoor is wenselijk om geluidsoverlast en daarmee ongewenste gezondheidseffecten te voorkomen.
De beleidsregel treedt in werking
op de eerste dag na de dag van
bekendmaking.
De beleidsregel is op de volgende
wijze te raadplegen:
1. Digitaal op www.overheid.nl;
2. Op papier tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend

kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Aangevraagde evenementenvergunningen
De volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
Sinterklaasintocht, 16 november
2019

Standplaatsvergunning

Vishandel Weerstand, locatie
Willem en Marialaan. Wekelijks op
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur. De vergunning is verzonden
op 23 mei 2019.
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,
M. Salet

De volgende standplaatsvergunning is door burgemeester en college verleend aan:

Verleende evenementenvergunningen
De volgende evenementenvergunningen zijn door de burgemeester
verleend aan:
Go Swimm, 13 juli 2019, locatie
Museumhaven. De vergunning is
verzonden op 21 mei 2019.
Nacht van Donk, 29 juni 2019,
locatie Nieuwe Donkstraat 1. De
vergunning is verzonden op 23 mei
2019.
Oud Hollandse Waterlinie for
Kids, 26 juni 2019, locatie Veerstal
en Houtmanplantsoen. De vergunning is verzonden op 23 mei 2019.
U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de gemeente Gouda. U
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