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Gemeente en eigenaar Nieuwe Marktpassage maken afspraken over komst Coop

Super Cool Kidsfeest
groot succes!

De komst van een Coop in de Nieuwe Marktpassage is een
stap dichterbij. De eigenaar van de Nieuwe Marktpassage en
de gemeente tekenden onlangs hierover een overeenkomst.
De supermarkt past in het beeld van de benodigde voorzieningen in de groeiende binnenstad. Nu de overeenkomst is getekend kan de gemeente de benodigde omgevingsvergunning
komende week afgeven.

Het Super Cool Kidsfeest 2019 was een groot feest. Veel zon,
veel activiteiten, veel muziek, veel blije gezichten en veel
TAART! Dit jaar werd het Super Cool Kidsfeest voor de tweede keer georganiseerd uit naam van het kindercollege.

wordt door de vestiging van de
supermarkt grotendeels opgelost en heeft een gunstige uitwerking voor de huidige winkels. De
kwaliteit van het gebied krijgt een
mooiere aanblik en een groenere
uitstraling.

Vanavond in de
gemeenteraad

De supermarkt draagt straks bij
aan het voorzieningenniveau en
de leefbaarheid van de (binnen)
stad. Verder zorgt het voor meer
levendigheid en is het goed voor
de werkgelegenheid.

met het oog op de verwachte
toename van het aantal woningen en bezoekers in de binnenstad.
De gemeente is enthousiast
over deze ontwikkeling. Er is nu
sprake van leegstand en ook de
Agnietenstraat kan een verbeterslag gebruiken. De leegstand

Kinderburgemeester Tess en
kinderwethouders Dies, Juwy,
Dico, Rasmus en Hidde hadden burgemeester Salet en de
wethouders uitgenodigd om
het feest te openen.
Het Super Cool Kidsfeest is
mogelijk gemaakt door de inzet
van onnoemelijk veel Goudse
organisaties en met financiële
steun van de Goudapot. De algehele coördinatie was in han-

Energiebesparende maatregelen voor bedrijven

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:

25 mei - burgemeester Salet:
openen Goudse Hofstedendagen
25 mei - wethouder Corine
Dijkstra: onthulling diversiteitssofa
30 mei - burgemeester Salet:
openen Goudse Keramiekdagen
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op de website www.
gouda.nl/college.

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.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Wat moet u doen?
U kunt uw melding indienen via
het e-Loket van RVO.nl. Hiervoor
is E-Herkenning niveau 1 nodig.
Dit kunt u aanvragen via www.
eherkenning.nl. De aanvraag
duurt een aantal dagen. Daarna
kunt u inloggen bij RVO om uw

melding in te dienen. Als u hulp
nodig heeft bij het inloggen of invullen, kunt u contact opnemen
met de helpdesk van RVO op tel.
088 042 42 42, optie 1.
Wat doen wij?
De gemeente heeft de Omgevingsdienst
Midden-Holland
(ODMH) gemandateerd om de
meldingen te beoordelen en om
erop toe te zien dat de meldingen
worden ingediend. Na 1 juli beoordeelt de ODMH uw melding.
De ODMH brengt op basis van
de melding een prioritering aan
in de handhaving. Als er vragen

Nieuwe huissloten nodig?
Ontvang nu 50% subsidie!
Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak in uw woning. Goede
sloten zijn helaas niet goedkoop. De gemeente Gouda
heeft daarom een aantrekkelijke subsidieregeling.
De regeling is opengesteld voor
alle eigenaren van een koopwoning in Gouda. Heeft u geen
nieuw voordeurslot nodig? De
regeling geldt ook voor raamboompjes, deurspionnen, kierstandhouders, barrièrestangen,
alarmsystemen,
secu-strips,

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

cameradeurbellen, rolluiken en
beveiligingscamera’s etc.
Hoe werkt het?
U kunt subsidie aanvragen voor
teruggave van de helft van de
gemaakte kosten voor de aanschaf van en aanbrengen van
inbraakwerende
materialen.
Deze materialen moeten zijn
aangebracht door een PKVW
of BORG-gecertificeerd bedrijf.
De teruggave bedraagt maximaal 250 euro per woning. U
declareert de gemaakte kosten
achteraf.

www.gouda.nl

Met vereende kracht is er een
geweldig feest neergezet voor
alle Goudse kinderen. Dat in
Gouda zo veel en goed wordt
samengewerkt heeft ertoe geleid dat Gouda Evenementenstad 2019 is geworden en dat
werd op het Super Cool Kidsfeest nog eens extra gevierd
met een hele grote taart.

over uw melding zijn, dan nemen
zij contact met u op.

Valt uw bedrijf of instelling onder het Activiteitenbesluit
milieubeheer? Dan heeft u een verplichting om energie te
besparen. In 2019 komt daar een informatieplicht bij. Wat
betekent dit voor u?
Verbruikt uw bedrijf meer dan
50.000 kWh elektriciteit of 25.000
m3 aardgas (equivalent) per jaar?
Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019
rapporteren/melden welke energiebesparende maatregelen u
heeft genomen.

den van de Brede School.

Bedrijven/instellingen die op 1 juli
nog niet gemeld hebben, krijgen
een schriftelijk verzoek van de
ODMH om dit alsnog te doen. Als
de melding daarna niet wordt ingediend volgt een handhavingsprocedure.
Gratis energiescan, zolang de
voorraad strekt!
De ODMH kan een energiescan
uitvoeren (zolang de voorraad
strekt) om bedrijven een duwtje
in de rug te geven. Voor vragen over deze wetgeving of het
uitvoeren van een scan kunt u
mailen naar energie@odmh.nl
of bellen met (088) 545 00 00
en vragen naar iemand van het
energiebesparingsteam (afdeling
bedrijven) van de ODMH.

Wilt u gebruikmaken van
deze subsidie?
Ga naar de site www.gouda.nl/
inbraakwerendemaatregelen
voor meer informatie. Deze actie is geldig zolang de voorraad
strekt.

@gemeentegouda

Besluitvormende
raadsbijeenkomst
• Kadernota integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
• Doorontwikkeling 2e etage
Chocoladefabriek
• Actualisatie evnementenbeleid
Gouda
• Bestemmingsplan Boerhaavekwartier
• Gemeenschappelijke regeling
BSGR 2020
• Verkenning en debat gemeenschappelijke regeling BSGR
2020
• 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
• Programmabegroting veiligheidsregio Hollands Midden
2020
• 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
• Ontwerpbegroting 2020-2023
en jaarstukken 2018 ODMH
• Herziening Verordening
naamgeving en nummering
adressen Gouda 2012
• Woonplaatsontheffing wethouder Dijkstra (dit onderwerp
gaat direct naar de besluitvormende vergadering)
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.

Foto: Nationale Politie

De Lenferinkgroep Zwolle is eigenaar van de Nieuwe Marktpassage en heeft een aanvraag
ingediend voor de vestiging van
de in de binnenstad passende
supermarkt en bijbehorende verbouwing. Het plan sluit aan bij de
Goudse winkelvisie die de mogelijkheid biedt voor een tweede
supermarkt in de binnenstad. Dit

In de overeenkomst staan behalve afspraken over financiering ook afspraken over o.a.
de aanpassingen aan de gevel,
herinrichting van het openbaar
gebied, fietsparkeren, verkeersafwikkeling etc. In de toekomst
wordt ook meegedacht over de
ontwikkeling van een binnenstadslogistieksysteem. De planontwikkeling en realisatie wordt
in opdracht van de Lenferink
Groep uitgevoerd door ontwikkelaar Webscon. Naar verwachting
opent in het vierde kwartaal van
2019 de Coop haar deuren.

Woensdagavond 22 mei worden
onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad
besproken:

gemeentegouda

gemeentegouda
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Verkeersexamen voor
scholieren in Gouda

Met de Rotterdampas korting bij
Reiki Energy in Gouda
Heeft u de Rotterdampas al? De stadspas waarmee u gratis of met korting gebruik kunt maken van meer dan 300 leuke
uitjes en workshops in Gouda en de omgeving. In Gouda komen er steeds meer acties bij. Sinds dit jaar krijgt u onbeperkt
25 procent korting op een reikibehandeling van 35 minuten bij
Reiki Energy in Gouda. Kijk voor meer informatie op de website
www.reiki-energy.nl.

Vorige week werden de praktische verkeersexamens gehouden voor leerlingen van
groep 7 en 8 van de basisschool.
Ruim 900 leerlingen van vrijwel
alle Goudse basisscholen deden
dit jaar mee aan deze belangrijke praktijktest. Verkeerswet-

houder Hilde Niezen: “Fietsende
kinderen op deze leeftijd zijn
een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Het praktisch verkeersexamen maakt ze meer
bewust van de gevaren en geeft
ze handreikingen voor veiliger
verkeersdeelname. Dat is de
grote meerwaarde van deze verkeerstest.”

Nog meer leuks!
Maar de Rotterdampas heeft
nog meer ontspannende acties
te bieden. In Rotterdam krijgt u
bijvoorbeeld 25 procent korting
op een schoonheidsbehande-

Voor wie?
Iedereen kan een Rotterdampas
kopen. De pas kost standaard
€ 60,- voor volwassenen. In combinatie met de volwassenenpas
kunt u voor € 12,50 ook een pas

Wat te doen bij vliegtuigoverlast?
Inwoners van Gouda hebben de laatste tijd meer dan gemiddeld last van vliegtuigen die laag over vliegen. De gemeente en
de Omgevingsdienst ontvangen vragen en klachten over deze
overlast. We begrijpen dat dit heel vervelend is en we zijn het
erover eens dat geluidsoverlast erg naar is voor iedereen die
Bekendmakingen
het ondervindt.
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De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 29 mei is er geen reguliere raadsvergadering. 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.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 14 mei onder
meer het volgende besloten:
Moskee Gouda Oost aan Dunantsingel tot 2029
In 2018 heeft de moskee het gebouw aan de De Rijkestraat in
Gouda Oost verruild voor het
voormalige supermarktpand aan
de Dunantsingel. Dit was in eerste
instantie voor de duur van 1 jaar.
Nu een jaar later heeft de klankbordgroep diverse evaluaties gehouden en heeft het college, gelet
op die uitkomsten en de ervaringen over afgelopen jaar, besloten
om in te stemmen met een langer
verblijf van de wijkmoskee tot minimaal eind juni 2029. Het college
vindt het wenselijk om nu de eerder
gemaakte procesafspraak (besluit
verlenging op basis van ervaringen ramadan 2018) na te komen
en daarmee duidelijkheid te bieden aan alle belanghebbenden.
Ten aanzien van het noodgebouw
(portocabins) aan de De Rijkestraat
is de afspraak gemaakt dat deze
uiterlijk 15 juli 2019 zijn weggehaald. Tijdens de ramadan zal het
noodgebouw conform de vorig jaar
gemaakte afspraak nog wel een
kleinschalige ontmoetingsfunctie
behouden. Gebedsdiensten zijn in
het noodgebouw niet toegestaan.

ling van La vida beauty. Of kies
voor een 8-weekse mindfulnesstraining met korting bij het Rotterdamse Yoganesa. Kijk voor
meer leuke acties op www.rotterdampas.nl.

voor uw kinderen kopen. Woont
u in Gouda maar studeert u in
Rotterdam? Dan kunt u de pas
met korting aanschaffen. Bent u
mantelzorger of heeft u een laag
inkomen? In dat geval kunt u de
pas tegen een lager tarief kopen.
Meer informatie vindt u op www.
gouda.nl/rotterdampas.

Waar te bestellen?
U kunt de pas voor volwassenen bestellen via www.gouda.
nl/rotterdampas of bij de balie
in het Huis van de Stad. Een
afspraak maken is niet nodig.
De Rotterdampas voor kinderen is alleen bij de balie in het
Huis van de Stad verkrijgbaar.
Het adres is Burgemeester Jamesplein 1. Na enkele dagen
krijgt u de Rotterdampas thuisgestuurd.

De gemeente heeft geen bevoegdheid als het gaat om
vliegtuigen, dus verwijzen we
melders door naar andere meldpunten. Op de website van het
bewonersaanspreekpunt Schip-

hol (BAS) is alle informatie over
vliegverkeer van en naar Schiphol te vinden. Er wordt melding
gemaakt van werkzaamheden
tussen 20 april en 1 juni, die een
gewijzigde inzet van baancombinaties tot gevolg kunnen hebben. De banen waar naar wordt

verwezen lopen beide een zuidelijke route die over Gouda loopt.
Dit zou dus heel goed de overlast
kunnen zijn waar inwoners van
Gouda op dit moment last van
hebben. Uw klachten over deze
overlast kunt u alleen melden via
www.bezoekbas.nl.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over dit
onderwerp op www.gouda.nl/
vliegtuigoverlast.

Plaswijck
Praamwerf
Afgesloten t/m 22 mei i.v.m. herstraten rijbaan.
Punterwerf
Afgesloten t/m 29 mei i.v.m. herstraten rijbaan.
Vreelust
Afgesloten van 27 t/m 29 mei i.v.m.
herstraten kruising.
Anna Hoeve
Afgesloten van 3 t/m 28 juni i.v.m.
herstraten.

Ingetrokken vergunning
Jan Kottenerf 6 t/m 21, vernieuwen van zonnescreens voor de ramen (15-03-2019).

van de ingezetenen ambtshalve op
te nemen op de persoonslijst. Dit
betekent dat zij daardoor formeel
niet meer op het adres staan ingeschreven.
Łanda, T.E. / Geboren: 06-07-1987
/ Stoofkade 43 / Datum vertrek: 1704-2019
Lucassen, D. / Geboren: 14-121982 / Groenhovenweg 81 / Datum
vertrek: 26-04-2019
Dokman, E. / Geboren: 04-121964 / Turfmarkt 138 / Datum vertrek: 29-04-2019
Rożek, K.B. / Geboren: 10-071993 / Johannes Poststraat 78 /
Datum vertrek: 29-04-2019
Tulling, R.K. / Geboren: 30-121968 / Jan Philipsweg 57 / Datum
vertrek: 30-04-2019
Jopse, R.P.A. / Geboren: 16-061995 / F.W.Reitzstraat 65 / Datum
vertrek: 30-04-2019
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Voortgang hbo acquisitie
In het coalitieakkoord heeft het college aangegeven zich in te zetten
op het aantrekken van hbo-opleidingen in Gouda, bij voorkeur op
het gebied van ICT en zorg, in een
of meer allianties met o.a. zorgaanbieders en woningcorporaties.
Sinds het afsluiten van het coalitieakkoord is deze ambitie alleen
maar urgenter geworden, omdat
de personeelstekorten in zorg en
welzijn snel oplopen en ook in de
ICT veel werk is. Het college meent
dat een sterker hbo-aanbod, en bij
voorkeur zelfs een hbo-instelling
in onze stad, een impuls kan geven aan de regionale economie en
arbeidsmarkt, en kan zorgen dat
meer mensen in genoemde sectoren gaan werken. De gemeente
kan niet zelf een hbo starten of
neerzetten in Gouda. Waar een hbo
zich vestigt, is de keuze van een instelling. Wat de gemeente wel kan
doen, is een dusdanige bedding
creëren dat hbo-instellingen verleid
worden naar Gouda te komen. Het
afgelopen jaar hebben er diverse
verkenningen plaatsgevonden en
wordt een aantal plannen ook verder uitgewerkt.
Knotwilgen, water en een buurttuin in Westergouwe
In de noordwestelijke hoek van
Westergouwe ligt de zogenoemde
boerderijkavel. Daar komen twee
gebouwen: een zorggebouw en
een woongebouw met uitzicht op
de Provincialeweg. Het beeldplan
voor de kavel geeft aan dat daar
een brede rand met water omheen
komt, knotwilgen en een buurttuin
op de kavel zelf.

Verkeersbesluit
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Vliehors, aanwijzing van een oplaadlocatie voor elektrische voer-

tuigen.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 23 mei t/m 3 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.
Binnenstad
Oosthaven
Afgesloten t/m 24 mei, dagelijks
van 9.00 tot 15.00 uur i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
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.
Nieuwe Gouwe O.Z.
Afgesloten van 25 mei 10.00 uur tot
26 mei 1.00 uur i.v.m. het evenement Riverdale.
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).

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Bloemendaalseweg 43c, het vellen van een boom (09-05-2019);
Fluwelensingel 75, het renoveren
van bestaande gemeentelijke monument, gemeentelijk monument
(09-05-2019);
Gouderaksedijk 66c, het plaatsen
van tijdelijke prefab units t.b.v. kantoren, kantine en nevenruimte (0905-2019);
Graaf Florisweg 77, het graven
van gaten t.b.v. de aanleg van een
bodemwarmtesysteem
(08-052019);
Heuvellaan 21 en 53, het wijzigen
van entreedeur in wooncomplex
(09-05-2019);
Kanaalstraat 14, het plaatsen van
een badkamerraam (10-05-2019);
Kleiweg 96, het repareren en verplaatsen van ophangpunten feestverlichting, gemeentelijk monument (07-05-2019);
Markt 2, het bouwen van terrasschotten (07-05-2019);
Oosthaven 70, het verwijderen van
een serre en plaatsen van kozijnen,
gemeentelijk monument (13-052019);
P.C. Bothstraat 102, het herstellen van de fundering onder woning
d.m.v. plaatsing van nieuwe heipalen (07-05-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

Verleende vergunningen
Abel Tasmanlaan 48, het plaatsen
van een dakkapel (09-05-2019);
Antwerpseweg 8, het vervangen
van een gevelsign boven de entree
en op de oost- en westgevel (0905-2019);
Fluwelensingel 45 en 45a, het
verbouwen en optoppen van het
pand ten behoeve van 2 woningen
(08-05-2019) alsmede een hiervoor
benodigd hogere waarde besluit;
Klazina Hoeve 23, het kappen van
een esdoorn in de achtertuin (0805-2019);
Middenmolenplein 64, het vervangen van de bestaande gevelreclame en het plaatsen van vlaggenmasten (08-05-2019);
Regentesseplantsoen 55, het vervangen van een woonboot (14-052019).
Verlenging beslistermijn
Bogen 57, het keimen en het wijzigen van de kozijnen van de voorgevel (13-05-2019);
Hooizolder 2 en 16, Buitenstuk
1, het aanleggen van vlonders bij
nieuw te bouwen woningen (13-052019).

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

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning
Nijverheidsstraat 79
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontwerpbesluit is vastgesteld
op de aanvraag met kenmerk
2018272361. Dit betreft het starten van een garagebedrijf met
tankstation ter plaatse van de
Nijverheidsstraat 79 in Gouda. In
het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:
• milieuvergunning

Vervolg op
gemeentepagina 3

Bekendmakingen
22 mei 2019

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. Vermeld u daarbij het kenmerk
2018272361. 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.

Kennisgeving ontheffing
geluid APV/Bb
Ontheffing Stationsplein
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 werk-
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zaamheden bij het Stationsplein
in Gouda. De werkzaamheden
vinden plaats (ook gedurende de
avond- en nachtperiode) in de periode van 22 juni 2019 1.00 uur tot
24 juni 2019 5.00 uur. Dit besluit
is geregistreerd onder kenmerk
2019268831.
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 vindt u 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 11 mei 2019 en
bedraagt 6 weken.

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

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 enLucht van de ODMH,
via info@odmh.nl of tel. 088-54
50 000.

Ontwerpbegroting 2020
ter inzage
De ontwerpbegroting 2020 van
de gemeenschappelijke regeling

Omgevingsdienst Midden-Holland
ligt -op grond van artikel 35 van de
Wet gemeenschappelijke regelingen- voor een ieder ter inzage en is
tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld tijdens
de openingsuren in het Huis van
de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend

Keramiekdagen, 30 mei en 31 mei
2019. Verzonden 16 mei 2019.
Jeugdavondvierdaagse, 21 mei
tot en met 24 mei 2019, start en
finish Klein Amerika. Verleend op
15 mei 2019.
Hofstedendagen, 28 en 29 mei
2019. Verzonden 16 mei 2019.
Riverdale, 25 mei 2019. Verzonden 17 mei 2019.
U kunt de verleende vergunningen
op afspraak inzien bij de gemeente Gouda. Het maken van een afspraak kan via tel. 14 0182. U kunt
binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Aangevraagde evenementenvergunningen
De volgende evenementenvergunningen zijn aangevraagd:
The House Fabrique, 21 september 2019, locatie Sluisdijk 15 Park
IJsselweide.
Fresh Events, 3 november 2019,
locatie Markt.
Binnen twee weken na datum
publicatie kunt u uw zienswijze
kenbaar maken bij de gemeente
Gouda. Bovenstaande aanvragen
kunt u op afspraak inzien bij de
gemeente. Het maken van een afspraak kan via tel. 14 0182.
Burgemeester,
M. Salet

Verleende evenementenvergunningen
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:
Markt
Mont Martre, iedere woensdag
vanaf 22 mei 2019 tot en met 28
augustus 2019. Verzonden op 10
mei 2019.
S.O.G. Doeplatform jaarvergunning diverse evenementen binnenstad 2019. Verzonden op 13 mei
2019

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
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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.

