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Waar kunt u stemmen?
Er zijn 35 stembureaus in Gouda.
Op www.gouda.nl/verkiezingen
vindt u een overzicht van alle
stembureaus. De stembureaus
zijn geopend van 7.30 tot 21.00
uur, met uitzondering van het
stembureau in het Huis van de
Stad. Dit stembureau is al om

Europese Parlementsverkiezingen
Op donderdag 23 mei kunt u stemmen voor de leden van het
Europees Parlement. Om te kunnen stemmen moet u 18 jaar
of ouder zijn en mag u niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

nationaliteit hebben. Daarnaast mogen kiezers met
een andere EU-nationaliteit
ook stemmen als zij zich in
Nederland als kiezer hebben
laten registreren.

6.30 uur open. Belangstellende
kiezers mogen aanwezig zijn tijdens de tijd dat het stembureau
zitting houdt. Dit is dus ook na
21.00 uur als de stemmen worden geteld. U kunt in elk willekeurig stembureau in Gouda uw
stem uitbrengen.

Op wie kunt u stemmen?
Op de kandidatenlijst die huisaan-huis is bezorgd ziet u op
wie u kunt stemmen, vindt u
de adressen en openingstijden
van de stemlokalen en staat

aangegeven welke stemlokalen zo zijn ingericht dat kiezers
met een lichamelijke beperking
zoveel mogelijk zelfstandig hun
stem kunnen uitbrengen.

Stempas en legitimatie

Stemmen in een andere gemeente

Verkiezingsmarkt

U heeft onlangs uw stempas ontvangen. Met de stempas en een
geldig legitimatiebewijs kunt u
stemmen. Het legitimatiebewijs
mag maximaal 5 jaar verlopen
zijn op de dag van de stemming.

Met een kiezerspas kunt u overal
in Nederland stemmen. Het aanvraagformulier voor een kiezerspas vindt u op www.gouda.nl/
verkiezingen of haalt u af in het
Huis van de Stad. Uw schriftelijk
verzoek moet uiterlijk 20 mei bij

De Europese Parlementsverkiezingen zijn de enige gelegenheid voor ruim 370 miljoen
Europese kiezers om zich uit

te spreken over de Europese
koers van nationale regeringen.
Kiezers voor het Europees Parlement moeten de Nederlandse

U kunt stemmen als het stembureau uw legitimatiebewijs heeft
gecontroleerd en u een geldige
stempas óf volmachtbewijs met
legitimatiebewijs van de volmachtgever heeft.

Stempas kwijt of niet ontvangen?
Vraag dan een vervangende
stempas aan via de website
www.gouda.nl/verkiezingen.
Uw verzoek moet uiterlijk 20
mei bij de gemeente zijn ontvangen. U kunt ook persoon-

de gemeente zijn ontvangen. U
kunt ook persoonlijk een kiezerspas aanvragen in het Huis van
de Stad. Dit kan tot woensdag
22 mei, uiterlijk 12.00 uur. Neem
hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee.

lijk een vervangende stempas
aanvragen in het Huis van de
Stad. Dit kan tot woensdag 22
mei, uiterlijk 12.00 uur. Neem
hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee.

Meer weten over het Europese verkiezingsprogramma van
de politieke partijen? Op zaterdag 18 mei is er Achter de
Waag een verkiezingsmarkt.
Deze duurt van 9.00 tot 16.00
uur. U bent van harte welkom!
Kijk voor meer informatie over
de Europese Parlementsverkiezingen op www.gouda.nl/
verkiezingen.

Iemand gaat voor u stemmen (volmacht)
Als u niet in de gelegenheid bent
om zelf te stemmen, dan kunt
u iemand machtigen om voor
u te stemmen. Dit kan via de
achterkant van uw stempas of
via een volmachtbewijs. U mag
zelf kiezen wie u machtigt. Diegene moet wel kiesgerechtigd

zijn. De gemachtigde mag uw
stem alléén gelijktijdig met zijn
of haar eigen stem uitbrengen.
Het aanvraagformulier voor een
volmachtbewijs vindt u op www.
gouda.nl/verkiezingen of haalt u
af in het Huis van de Stad.

Hulp bij het stemmen
Niet voor iedereen is het makkelijk of mogelijk om te stemmen.
Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid
kunnen daarbij een rol spelen.
Hulp bij het stemmen is alleen
toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele)
beperking. Als een kiezer van-

Onthulling portret oud-burgemeester
Milo Schoenmaker
Oud-burgemeester Milo Schoenmaker onthulde op vrijdagmiddag 10 mei een in potlood getekend portret dat van hem is
gemaakt. Het portret krijgt een plaatsje in de portrettengalerij
van burgemeesters van Gouda in het stadhuis op de Markt.
Goudse kunstenaar
Het portret van Milo Schoenmaker is getekend door de
Goudse Astrid Sibbes. Zij
heeft de opleiding tekenen,
schilderen en vrije grafiek gevolgd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

het stadhuis hoorde. Niet van
elke burgemeester is een portret gemaakt omdat niet van
iedereen nog een afbeelding
bekend was. Van enkele burgemeesters heeft hij het portret
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gestaan. Als personen met een
verstandelijke handicap niet
zonder hulp kunnen stemmen,
wordt aangenomen dat zij niet
zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een
uitgangspunt van het kiesrecht.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap is niet toe-

-

ontleend aan de afbeelding in
een glas in de St-Janskerk.
De portrettenserie is na het
overlijden van burgemeester
James voortgezet in dezelfde
stijl. Ook het portret van burgemeester Schoenmaker, die
van december 2012 tot januari
2019 burgemeester van Gouda was, is gemaakt in dezelfde herkenbare stijl.

Portrettengalerij
De
portrettengalerij
van
Goudse burgemeesters hebben we te danken aan burgemeester James. Hij was
burgemeester van Gouda in
de periode 1938-1964. Hij
was ook een verdienstelijk
tekenaar. In 1954 begon hij
met het tekenen van de portretten van burgemeesters
van Gouda, omdat hij vond
dat er van elke burgemeester
van Gouda een afbeelding in

wege een lichamelijke beperking
hulp nodig heeft bij het stemmen,
dan kan deze persoon hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of een lid van het
stembureau.

gemeente@gouda.nl

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.

Present
17 mei – wethouder Dijkstra:
opening NK Masters Atletiek
21 mei – wethouder Van Vugt:
start werkzaamheden Goudse
Hout Kwaliteitsimpuls Groenalliantie
25 mei – burgemeester Salet:
openen Goudse Hofstedendagen

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
16 mei – wethouder Dijkstra:
10-jarig jubileum Stichting

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op de website www.
gouda.nl/college.
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Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 15 mei worden
onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad
besproken:
Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Debat: Doorontwikkeling 2e
etage Chocoladefabriek
• Debat: Actualisatie
evenementenbeleid Gouda
• Verkenning en debat: Bestemmingsplan Boerhaavekwartier
• Debat: Kadernota integraal
veiligheidsbeleid 2019-2022
• Verkenning en debat: Begrotingen gemeenschappelijke
regelingen met zienswijze
• Streekarchief Midden Holland
Jaarrekening 2018 en
Ontwerpbegroting 2020
• Zienswijze primitieve begroting
2020 Promen
• Grondbank RZG Zuidplas
Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020
• Ontwerpbegroting 2020 RDOG
HM
• Verkenning en debat: Begrotingen gemeenschappelijke
regelingen zonder zienswijze
• Bedrijvenschap Regio Gouda
Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020
• BSGR: Jaarstukken 2018,
Begrotingswijziging 2019 en
Meerjarenbegroting 2020-2023
• Jaarstukken 2018 en ontwerpprogrammabegroting 2019
Groenalliantie Midden Holland
e.o.
• Regio Midden Holland Jaarrekening 2018 en Programmabegroting 2020-2023
• Programmabegroting veiligheidsregio Hollands Midden
2020
• Ontwerpbegroting 2020-2023
en jaarstukken 2018 ODMH
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.
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Nieuwe energie in de
Duurzame Stad wedstrijd!
Zeven teams van vijf verschillende scholen stonden vrijdag
10 mei klaar in de raadszaal van het Huis van de Stad om
hun plan voor een duurzame wijk in Gouda te presenteren. Na
een hartelijk welkom van wethouder Hilde Niezen beoordeelde een zeskoppige jury, bestaande uit duurzaamheidsexperts
uit heel Gouda de ontwerpen. Aan hen de zware taak om een
winnaar te kiezen uit de vele goede innovatieve voorstellen
van de jongeren.

2

creatieve ontwerpen met innovatieve duurzame oplossingen;
zoals de gaskoe, waarvan het
methaan wordt opgevangen en
gebruikt om het fornuis te stoken en zwarte en witte lamellen

Wethouder Rogier Tetteroo
maakte de winnaar bekend en
benadrukte daarbij het belang
van duurzaam onderwijs. Hij
was blij verrast over alle ideeën om Gouda en omgeving
toekomstbestendig te maken.
De hoofdprijs ging naar het
team Groen Gouda van het
Hoornbeeck College. Zij vielen
op vanwege hun professionele
presentaties en een goed inhoudelijk ontwerp.

Foto: Astrid den Haan

Hoofdprijs naar het Hoornbeeckcollege
De beste groepen per school
presenteerden hun ontwerp
met een pitch en in een lobbyronde aan de jury. Allemaal

op gebouwen, witte om tijdens
hete dagen de hitte af te stoten
en zwarte om op koude dagen
juist de warmte te absorberen.

Bekendmakingen

Op woensdag 22 mei 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 e-mail: griffie@
gouda.nl.

Besluitvormende
raadsvergadering
Raadszaal, 20.00 uur
Open podium
Bewoners en organisaties uit Gouda kunnen in drie minuten aandacht vragen voor een actueel onderwerp. Aanmelden en informatie
over de spelregels minimaal 8 uur
voor het begin van de vergadering
bij de griffier.
Mededelingen door raad en college
Gelegenheid tot het geven van een
korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd
zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Nieuwe
Regio of Groenalliantie.
Gelegenheid tot het geven van een
korte mededeling door leden van
het college van B&W.
Kadernota integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
Iedere vier jaar wordt de Kadernota
Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld. In 2018 is het veiligheidsbeleid geëvalueerd door onderzoeksbureau DSP. Dit onderzoek
heeft geresulteerd in een evaluatie,
een veiligheidsanalyse en advies
over de prioriteiten voor de periode 2019-2022. Op basis van deze
evaluatie stelt het college nieuwe
prioriteiten voor de komende 4 jaar
voor. Deze zijn nader uitgewerkt in
de Kadernota IVB 2019-2022. Aan
de raad wordt gevraagd deze Ka-

Janny van der Heijden komt naar de Gouda Cheese Awards
op 6 juni. De culinair journaliste, bekend van programma’s als
Heel Holland Bakt en Tijd voor Max, neemt plaats in de jury van
deze wedstrijd om de lekkerste kaas van Nederland. Voorzitter
van de jury is de burgemeester van Gouda, Mirjam Salet. Wie
de andere drie juryleden zijn, blijft nog even een verrassing.
Gouda Cheese Awards is een
belangrijke en bijzondere kaaswedstrijd in Nederland. Het
is namelijk geen technische
kaaskeuring, maar een neutrale
smaaktest: consumenten proeven en beoordelen. 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’.

Meeproeven
De keuring van 6 juni is van a
tot z te volgen; alleen het juryberaad vindt achter gesloten
deuren plaats. Het decor vormt
de traditionele Goudse Kaasmarkt, waar boeren en handelaren nog altijd met een ‘handjeklap’ onderhandelen over de
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dernota vast te stellen.
Doorontwikkeling 2e verdieping
Chocoladefabriek
De gemeenteraad besluit de financiële middelen beschikbaar te
stellen voor de doorontwikkeling
van de 2e verdieping van de Chocoladefabriek waarvan ook het Verzetsmuseum nieuwe stijl onderdeel
van uit zal maken.
Actualisatie Evenementenbeleid
De raad wordt voorgesteld om de
kaders voor het nieuwe evenementenbeleid voor Gouda vast te
stellen. Met deze nota wordt meer
duidelijkheid gegeven over de verbanden tussen de verschillende
evenementen en de gemeentelijke
(financiële) ondersteuning daarvan.
Bestemmingsplan
Boerhaavekwartier
Met dit bestemmingsplan worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgelegd voor het
Boerhaavekwartier waarmee o.a.
nieuwe ontwikkelingen mogelijk
gemaakt worden voor de Driestar
en de kantoorpanden aan de Bleulandweg en Ronsseweg.
Gemeenschappelijke
regeling BSGR 2020
Concept-begrotingen gemeenschappelijke regelingen met
zienswijze
Streekarchief
Promen
RZG Zuidplas
RDOG
Concept-begrotingen gemeenschappelijke regelingen zonder
zienswijze
Bedrijvenschap Regio Gouda
BSGR
VRHM
Groenalliantie
Regio Midden Holland
ODMH
Herziening verordening naam-

gemeente@gouda.nl

geving en nummering adressen
Gouda 2012
Deze herziening is puur technisch
van aard. Sinds de aanpassing van
de Wet basisregistratie adressen
en gebouwen zijn een aantal definities geschrapt of gewijzigd.
Woonplaatsontheffing
wethouder Dijkstra
Aan de raad wordt gevraagd ontheffing te verlenen van de vereiste van
ingezetenschap van de gemeente
Gouda aan mevr. C.P. Dijkstra-Bal.
Sluiting
Op 5 juni is er een verkennende
raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Agnietenstraat, intrekking gehandicaptenparkeerplaats algemeen
Cort van der Lindenstraat, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Zoutmanstraat, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester Jamessingel, aanwijzing van Kiss and Ride stroken
waarop niet geparkeerd mag worden
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 16 mei t/m 27 juni 2019.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

prijs. Gouda Cheese Awards
start om 10.00 uur, wanneer de
kaasbel wordt geluid. Natuurlijk
is er voor de toeschouwers niet
alleen van alles te zien en te horen, maar mogen ze vooral ook
meeproeven. Het programma
op de Markt duurt tot 13.00 uur.

De zes finalisten
De voorrondes worden in de
laatste week van mei gehouden
bij het Centrum voor Smaakonderzoek in Wageningen. Op 31
mei wordt bekend welke zes
finalisten (drie kaasmerken per
categorie) 6 juni het podium in
Gouda zullen betreden.
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De gemeenteraad
maakt bekend

Janny van der Heijden in jury
Gouda Cheese Awards 2019

www.gouda.nl

@gemeentegouda

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.
Binnenstad
Lage Gouwe
Afgesloten t/m 16 mei i.v.m. herstraat werkzaamheden
Goverwelle
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten t/m 30 juni.
Noord
Van Henegouwenstraat
Afgesloten op 6 juli van 12.00 tot
23.00 uur i.v.m. een buurtfeest.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).

Foto: Remco Gielen
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dakkapellen en het plaatsen van
een balkonhek (27-04-2019);
Burgemeester van Dijkesingel
22, het plaatsen van een dakkapel
(29-04-2019);
Gansstraat 24, het plaatsen van
een dakkapel (02-05-2019);
Hoge Gouwe 201, het plaatsen
van zonnepanelen op het dak van
een hotel (01-05-2019);
Noothoven van Goorstraat 19:
het uitbreiden van een woning en
het realiseren van een woonkeuken
(30-04-2019);
Vossiusstraat 32, het doorbreken
van een muur in een woning (2904-2019);
Wachtelstraat 52, het aanbrengen
van een reclame-uiting van een
nieuwe huurder op het Kaaspakhuis (06-05-2019);
Wethouder Venteweg 134a, het
wijzigen van de bestemming in tuin
(met woonbestemming) (01-052019);
Wijsmullerstraat 2, het plaatsen
van een buitenverblijf en een schutting (05-05-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

Omgevingsvergunningen
Regulier

Ingetrokken vergunningen
Kazernestraat 19 en Kleiweg
96, vergroten van het winkelpand,
gemeentelijk monument (05-042019);
Raam 182, plaatsen van een zonwering (29-04-2019);
van Baerlestraat 38, plaatsen van
een garage (29-04-2019);
Walestraat 4, het plaatsen van een
aanbouw (29-04-2019);
Goudkade 16, het vergroten van
de loods (05-04-2019).

Ingediende aanvragen
Aaltje Bakstraat 1, het aanbrengen van een gedicht op de zijgevel van een monumentale woning,
rijksmonument (26-04-2019);
Abel Tasmanlaan 48, het plaatsen
van een dakkapel (18-03-2019);
Burgemeester Martenssingel 77,
het vervangen en vergroten van

Verleende vergunningen
Achterwillenseweg 102, het aanpassen van de kapconstructie van
het voorhuis (02-05-2019);
Antwerpseweg 11, het vervangen
en verplaatsen van reclame (01-052019);
Karnemelksloot 20, het plaatsen van een rookgasafvoer op het

Plaswijck
Praamwerf
Afgesloten t/m 22 mei i.v.m. herstraten rijbaan.
Punterwerf
Afgesloten van 21 t/m 29 mei i.v.m.
herstraten rijbaan.
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tuinhuis van De Rijksadministratie,
rijksmonument (02-05-2019);
Karnemelksloot 80a t/m 80d, het
veranderen van bestaande bouwwerken 80 en 82 (07-05-2019);
Molenwerf 2a, het wijzigen van de
zijgevel van monumentaal pand,
gemeentelijk monument (03-052019);
Nieuwehaven 314, het realiseren
van een dakterras door het plaatsen van een hekwerk (06-05-2019);
Oosthaven 52, het realiseren van
een brand- en vluchtdeur naar het
pand ernaast, rijksmonument (0605-2019);
Sportlaan 155, het plaatsen van 3d
letters op de gevel (23-04-2019).
Verlenging beslistermijn
Achterwillenseweg 22a t/m 22c,
het transformeren van een kantoorgebouw in een appartementencomplex (06-05-2019);
Coornhertstraat 1 t/m 30, St.
Josephstraat 1 t/m 86, Zoutmanplein en straat 1 t/m 19, Mr.
D.J. Heusdenstraat 1 t/m 53, het
plaatsen van zonnepanelen op 165
huurwoningen (06-05-2019);
Jan Verzwollestraat 2, het transformeren van een cultureel centrum
en kantoor naar 7 appartementen
(02-05-2019);
Kattensingel 102, het wijzigen van
de bestemming om ijsworkshops
te kunnen aanbieden op de locatie
(02-05-2019);
Korte Groenendaal 19, het plaatsen van een afzuiginstallatie en het
aanbrengen van reclame (03-052019);
Lange Tiendeweg 96, het uitvoeren van schilderwerk en het aanbrengen van reclame, gemeentelijk
monument (30-04-2019);
Nieuwehaven 314, het realiseren
van een dakterras door het plaatsen van een hekwerk (30-04-2019);
Texellaan 21, het plaatsen van een
dakkapel (01-05-2019).

Vervolg op
gemeentepagina 3
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Ontwerpbegrotingen en
begrotingswijzingen
De
ontwerpbegrotingen
2020
van de gemeenschappelijke regelingen Regio Midden-Holland,
Groenalliantie
Midden-Holland,
Streekarchief
Midden-Holland,
Promen,
Bedrijvenschap Regio
Gouda, Grondbank RZG Zuidplas,
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden,
Veiligheidsregio Hollands Midden en Belastingsamenwerking
Gouwe-Rijnland en de ontwerpbegrotingswijziging 2019 van de
gemeenschappelijke
regeling
Belastingsamenwerking GouweRijnland, liggen -op grond van
de artikelen 35 en 68 van de Wet
gemeenschappelijke regelingenvoor een ieder ter inzage en zijn
tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld tijdens
de openingsuren in het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein 1
te Gouda.

Maatwerkvoorschriften
Scouting Jan van Hoofgroep, Gouderaksedijk
30a
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
Gemeente Gouda bekend dat een
besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor
Scouting Jan van Hoof-groep op
de locatie Gouderaksedijk 30a in
Gouda. De voorschriften hebben
betrekking op het verzoek om vrijstelling te verlenen met betrekking
tot het lozen van afvalwater zonder
vetafscheider.
De procedure heeft het kenmerk
2019262415. Het besluit is verzonden op 16 april 2019.
Bezwaar
Als u vragen heeft over dit besluit,
dan kunt u bellen voor meer informatie. U kunt bellen met 088 - 54
50 000. In het algemeen blijkt dat
met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Bezwaar maken
is dan misschien niet nodig. Belanghebbenden kunnen natuurlijk
ook meteen een bezwaarschrift
indienen. Als u een bezwaarschrift
wilt indienen, doe dat dan binnen
de wettelijke termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag
na verzending van het besluit.
Het adres voor het indienen van
bezwaar is het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Gouda (Postbus 1086,
2800 BB Gouda).
Zet in uw bezwaarschrift ten minste:
- Uw naam en adres.
- De datum van uw bezwaarschrift.
- Het nummer van het besluit. U
kunt ook een kopie van het besluit bijvoegen.
- De reden waarom u het niet eens
bent met dit besluit.
- Uw handtekening.
Het verzoek is om een kopie van
het besluit bij te voegen en uw telefoonnummer en e-mailadres te
vermelden.
U kunt het bezwaarschrift ook per
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e-mail indienen als het bezwaarschrift is voorzien van uw (ingescande) handtekening. Bij uw mail
doet u het bezwaarschrift als bijlage. De bijlage moet de hierboven
genoemde gegevens bevatten.
U kunt uw e-mail richten aan: gemeente@gouda.nl.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het
besluit niet op.
Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen
zo zwaar wegen dat u de beslissing
op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid
om een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
(Postbus 20302, 2500 EH Den
Haag).
U kunt ook digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening indienen.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie
over het digitaal indienen van een
verzoek om voorlopige voorziening.
Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 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.
- Kippie Gouda, Gildenburg 76a:
het bereiden en verkopen van (kip-)
produkten, voedingsmiddelen en
maaltijden en branche gerelateerde
overige produkten
- Scouting Jan van Hoof-groep,
Gouderaksedijk 30a: het oprichten
van een scouting met opslag van
gevaarlijke-stoffen
- Casa Chow, Markt 31: het starten
van een streetfood-bar
- Autospa Gouda, Nieuwe Gouwe
O.Z. 13c: het starten van een autopoetsbedrijf
- Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden, Zuider IJsseldijk 50: het alsnog melden van
een ambulancepost
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.
Kennisgeving op grond van het
Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf
heeft voor het breken van bouw-

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

en sloopafval met een mobiele
breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende kennisgeving ontvangen:
Kok Lexmond BV voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker op een perceel aan de Jan
van Beaumontstraat in Gouda. De
werkzaamheden zullen gefaseerd
plaatvinden in de periode van 7
mei tot en met 6 augustus 2019
van 07.00 uur tot 19.00 uur gedurende 12 werkdagen. De melding
is geregistreerd onder kenmerk
2019268886.
Tegen een kennisgeving op grond
van het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval kunt u geen
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter
inzage. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst Midden-Holland
via info@odmh.nl of tel. (088) 54
50 000.

Ontheffing geluid APV/Bb
Middenmolenplein 64
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 de
verbouwing van de Albert Heijn
aan het Middenmolenplein 64 in
Gouda. De werkzaamheden vinden plaats (ook gedurende de
avond- en nachtperiode) op 13
en 14 juni 2019 van 19.00 uur tot
23.59 uur, op 15 juni 2019 van
19.00 uur tot 22.00 uur, op 16 juni
2019 van 7.00 uur tot 19.00 uur
waarbij werkzaamheden die in de
appartementen boven de winkel
duidelijk merkbaar zullen zijn na
10.00 uur starten en op 22 juni
2019 van 5.00 uur tot 7.00 uur.Dit
besluit is geregistreerd onder kenmerk 2019108788.
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 3 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.

Ontheffing geluid
APV/Bb Winkelcentrum
Goverwelle
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 winkelpassage van het winkelcentrum
Goverwelle in Gouda. De werkzaamheden vinden plaats (ook gedurende de avond- en nachtperiode) van 19.00 uur tot 6.00 uur van
de volgende dag op 23 april 2019,
30 april 2019 en 17 juni 2019. Dit
besluit is geregistreerd onder kenmerk 2019235640.
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

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

van het besluit niet. De termijn voor
het indienen van een bezwaar start
op 3 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.

Ontwerpbesluit aanvraag
omgevingsvergunning
Turfmarkt 30
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontwerpbesluit is vastgesteld
op de aanvraag met kenmerk
2018319935. Dit betreft het restaureren en transformeren voormalig
bankgebouw en Verzetmuseum
naar wonen ter plaatse van de Turfmarkt 30 in Gouda. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de
volgende onderdelen:
• bouwen
• monument
Inzage
Het ontwerpbesluit 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.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt
u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt
uw zienswijze richten aan ODMH,
postbus 45, 2800 AA Gouda, of via
e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u
daarbij het kenmerk 2018319935.
Na afloop van de inzagetermijn
wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het
definitieve besluit zullen wij u nader
informeren over de vervolgprocedure.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. (088) 54 50
000.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Verleende exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Banketbakkerij Herfst, locatie
Lange Tiendeweg 41, 43 en 45 te
Gouda. Voor het exploiteren van
een horeca-inrichting. (verzonden
1 mei 2019)
IJssalon La Venezia Gouda, locatie Markt 4 te Gouda. Voor het exploiteren van een horeca-inrichting.
(verzonden 6 mei 2019)
Eetcafé Vidocq, locatie Koster
Gijzensteeg 8 / Achter de Kerk 7A
te Gouda. Voor het exploiteren van
een horeca-inrichting. (verzonden 6
mei 2019)

Verleende drank- en
horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester
aan:
Buiten Eten en Drinken, locatie
Oosthaven 23A te Gouda. Voor het
uitoefenen van een horecabedrijf.
(verzonden 03-05-2019)
Eetcafé Vidocq, locatie Koster
Gijzensteeg 8 / Achter de Kerk 7A
te Gouda. Voor het uitoefenen van
een horecabedrijf. (verzonden 0605-2019)
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).

Verleende evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunning is verleend door de burgemeester aan:
AV Gouda, NK Masters op 17, 18
en 19 mei 2019, locatie Groenhovenpark 6. (verleend op 9 mei 2019)
Dynamic, Hippe Lente Fair op 2
juni 2019, locatie Markt. (verleend
op 9 mei 2019)
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).
Burgemeester,
M. Salet

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.

