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Gouda heeft nieuwe kinderburgemeester
De 11-jarige Talitha Schaddelee is de nieuwe kinderburgemeester van Gouda. De leerling van de Joh. Calvijnschool won
de verkiezing, die vorige week woensdag in het Huis van de
Stad plaatsvond. Naast Talitha deden er nog vijf andere kandidaten mee. Zij gaan komend jaar als kinderwethouder aan
de slag.

Van links naar rechts: Khaoula el Moussaoui, Maiken Barker, Talitha
Schaddelee, locoburgemeester Thierry van Vugt, Lauri Vonk, Timo
van der Spek en Kylan Crans.
Meer dan 150 leerlingen van
groep 7 van de basisscholen de
Ontdekkingsreizigers, Livingstone, Schateiland, Carrousel, Joh.
Calvijn en Goejanverwelle waren
naar het Huis van de Stad gekomen om hun eigen klasgenoot
luidkeels aan te moedigen.

van der Spek maakten het de jury
niet gemakkelijk met hun geweldige presentaties. De kandidaten

presenteerden mooie ideeën om
Gouda nog leuker te maken voor
kinderen. Minder afval op straat,
opvallende afvalbakken, betere
fietspaden, groene schoolpleinen, meer onderling contact met
leerlingen van andere scholen,
buiten speeltoestellen voor peuters en meer bankjes bij speeltuinen, zodat ouders langer blijven.
De deskundige jury koos uiteindelijk voor Talitha. Het feit dat zij
haar presentatie volledig uit het
hoofd deed, gaf de doorslag. Zij
zou graag zien dat alle leerlingen
les krijgen in Jong Ondernemen,
EHBO en computerprogrammeren. Ook wil zij zich sterk maken
voor meer buitenspelen.

Verklein risico op inbraak
tijdens de zomervakantie
Het risico op inbraak in uw woning is rond de vakantieperiode een stuk groter. Dat hoeft u er natuurlijk niet van te
weerhouden om op vakantie te gaan. Maar het is wel goed
om vooraf maatregelen te nemen. Zo kunt u bij de gemeente melden dat u niet thuis bent, zodat er een extra oogje in
het zeil kan worden gehouden. U kunt het hele jaar door
gebruikmaken van deze ‘vakantieservice’.
Stadstoezicht zal in samenwerking met de politie extra
surveilleren in buurten en wijken waar relatief veel mensen
op vakantie zijn.
Aanmelden
U kunt uw vakantie melden
door het formulier in te vullen
op de website www.gouda.nl/
vakantieservice.

Het nieuwe kindercollege kon
meteen aan de slag. Afgelopen
zaterdag waren zij namelijk aanwezig bij de Stroopwafeldag.

Wat kunt u zelf doen?
Een fijne vakantie begint uiteraard met een goede voorbereiding. Ook hoe u uw woning achterlaat. Let daarom
op de volgende zaken:
• Laat buren weten wanneer
u op vakantie bent;
• Niet thuis? Zorg dat er ’s
avonds wel licht brandt
(bijv. met een timer);
• Zorg dat uw woning er bewoond uitziet. Vraag buren
of familie om de post weg te
halen;
• Sluit uw ramen en deuren
zorgvuldig af. Leg sleutels
uit het zicht;
• Vermeld uw afwezigheid
niet op uw voicemail of social media.

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 3 juli worden
onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad
besproken:
Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Verkenning en debat:
Verkenningsdocument
Gouda 750
• Verkenning en debat: Oprichting stichting t.b.v. Fonds Geef
Gouda Door
• Accountantsverslag
• Verkenning: Jaarstukken 2018
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.

Mooie ideeën
Khaoula el Moussaoui, Kylan
Crans, Lauri Vonk, Maiken Barker, Talitha Schaddelee en Timo

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
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van de collegeleden over wilt
spreken? Het eerstkomende
spreekuur is op maandag 8 juli

Op woensdag 10 juli is er een besluitvormende 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.

Besluitvormende raadsbijeenkomst
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

5 juli – burgemeester Salet:
openen nieuwe plein Casimirschool
7 juli – burgemeester Salet:
veteranendag Gouda
11 juli – wethouder Bunnik:
sponsorbijeenkomst
Goudse
Singelloop
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.

Collegeagenda
Het college heeft onder ande-

Op de koffie bij
wethouder Dijkstra
Onder het genot van een kop
koffie of thee gaat wethouder
Corine Dijkstra graag met u in
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Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Op donderdag 4 juli kunt u naar het
inloopspreekuur van wethouder Rogier Tetteroo. Dit is in
het huis van de Stad tussen
14.00 – 15.00 uur. Aanmelden
vooraf is niet nodig, u kunt
zicht melden bij de balie.

re de volgende bijeenkomsten
in de agenda staan:

Foto: Sandra Zeilstra

tussen 17.00 - 18.00 uur. Kijk
op
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.

Tel. 14 0182

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.
Vaststellen van: lijst ingekomen
stukken, lijst met toezeggingen, artikel 38 vragen.
Lijst moties
Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang.
Debat en besluitvorming Jaar-

gemeente@gouda.nl

rekening
Op grond van titel IV van de gemeentewet is het college verplicht
verantwoording af te leggen aan de
raad over het door hem gevoerde
beleid en bestuur in het aangegeven
begrotingsjaar, onder overlegging
van een jaarverslag en een jaarrekening. De raad stelt het jaarverslag en
de jaarrekening vast. In Gouda zijn
deze onderdelen samengevoegd in
de jaarstukken. Over de jaarstukken
2018 wordt het raadsdebat gevoerd
en vervolgens een besluit genomen.
Herbenoeming leden Raad van
Toezicht Stichting Klasse
Via de brief van 9 april 2019 verzoekt de Stichting Klasse twee leden van de raad van toezicht (RvT)
her te benoemen door de gemeenteraden Waddinxveen, Woerden,
Bodegraven/Reeuwijk en Gouda.
De gemeenteraden zijn aan zet en

www.gouda.nl

@gemeentegouda

bevoegd om de leden van de RvT
Stichting Klasse te (her)benoemen.
Omdat het Gemeenschappelijk
Toezichthoudend Orgaan (GTO) is
opgeheven, is een separaat besluit
per deelnemende gemeente nodig.
Toekomstvisie Gouda
Op 21 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Gouda besloten tot
de start van een traject om te komen
tot een toekomstvisie. Binnen de in
dit besluit vastgestelde kaders is het
traject in 2018 gestart. Inmiddels is
de toekomstvisie gereed voor aanbieding aan de gemeenteraad, ter
behandeling.
Aan de raad wordt gevraagd:
- de Toekomstvisie Gouda 2030
vast te stellen,
- afspraken over de borging van de
toekomstvisie te maken
- kennis te nemen van het vervolgproces.

gesprek. Drinkt u op vrijdag
5 juli tussen 9.00 en 10.00 in
ontmoetingscentrum Nelson
Mandela in Gouda Oost 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.
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Verkenningsdocument
Gouda
750
Conform het bij raadsbesluit van
26 september 2018 vastgestelde
startdocument raadsbreed werken
“Samen maken we de stad”, is een
raadsbrede themawerkgroep m.b.t.
Gouda 750 aan de slag gegaan om
met elkaar een verkenningsdocument op te stellen. Het verkenningsdocument is gereed en wordt voor
vaststelling door de raad aangeboden.
Oprichting stichting t.b.v. Fonds
Geef Gouda Door
Het college is voornemens om een
stichting op te richten ten behoeve
van het Fonds Geef Gouda Door. De
raad wordt hierbij gevraagd om als
deze er zijn, zijn wensen of bedenkingen te uiten.
Gelet op artikel 160, lid 2 uit de Ge-
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meentewet kan het college alleen
een Stichting instellen als de raad in
de gelegenheid is gesteld zijn wensen of bedenkingen te uiten.
Energietransitie
Conform het bij raadsbesluit van
26 september 2018 vastgestelde
startdocument raadsbreed werken
“Samen maken we de stad”, is
een raadsbrede themawerkgroep
m.b.t. Energietransitie aan de slag
gegaan om met elkaar een verkenningsdocument op te stellen. Het
verkenningsdocument is gereed
en wordt voor vaststelling door de
raad aangeboden.
Omgevingswet
Conform het bij raadsbesluit van
26 september 2018 vastgestelde
Vervolg op
gemeentepagina 2
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startdocument raadsbreed werken “Samen maken we de stad”,
is een raadsbrede themawerkgroep m.b.t. Omgevingswet aan
de slag gegaan om met elkaar een
verkenningsdocument op te stellen. Het verkenningsdocument is
gereed en wordt voor vaststelling
door de raad aangeboden.
Sluiting
Op 17 juli is er een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Talmastraat, aanwijzing van een
oplaadlocatie voor elektrische
voertuigen.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 4 juli t/m 14 augustus 2019.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Fluwelensingel
Afgesloten van 9 t/m 11 juli van
19.00 tot 6.00 uur i.v.m. werkzaamheden aan het asfalt. De afsluiting is
alleen op werkdagen.
Bloemendaal
Albrechtsveld
Afgesloten op 6 juli van 14.00 tot
23.00 uur i.v.m. een buurtbarbecue.

Gemeente Gouda
Korte Akkeren
Koningin Wilhelminaweg 285
Afgesloten t/m 12 juli i.v.m. kabelen leidingwerkzaamheden. Er is een
omleiding in beide richtingen.
Emmastraat
Afgesloten t/m 19 juli 16.00 uur.
Snoystraat
Afgesloten t/m 19 juli i.v.m. kabelen leidingwerkzaamheden.
Nieuwe Park
Nieuwe Gouwe O.Z.
Afgesloten van 8 t/m 12 juli en van
15 t/m 19 juli i.v.m aanbrengen van
een nieuwe inrit.
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
Fluwelensingel tegenover nr. 98,
het vervangen van een deel van de
kademuur (20-06-2019);
Kloostersteeg, het bouwen van 8
woningen (14-06-2019);
Achter de Kerk 15, het aanpassen van een kosterswoning naar
een vergaderruimte en een appartement, gemeentelijk monument
(18-06-2019);
Clematislaan 2, het verbouwen
van het schoolgebouw (18-062019);
Kleiweg 7, het herinrichten van
een beschermd gemeentelijke
monument, gemeentelijk monument (19-06-2019);
Kleiwegstraat 8, het schilderen
van de kozijnen van een gemeentelijk monument, gemeentelijk
monument (24-06-2019);
Nieuwehaven 211a, het plaatsen

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

van een airco op buitenmuur (1206-2019);
Sint Anthoniestraat 13-15, het
renoveren en omzetten naar 6
woningen van 2 monumentale
panden, gemeentelijk monument
(20-06-2019);
Sint Josephstraat 57, het plaatsen van een dakkapel (20-062019);
van Hogendorpplein 21a, het wijzigen van een bestaande handelsreclame (18-06-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Burgemeester van Reenensingel, het vervangen van een
drinkwatertransportleiding (25-062019);
Bogen 57, het wijzigen van de
kozijnen van de voorgevel (24-062019);
Burgemeester
Martenssingel
103b, het verbouwen van garage
naar woning (20-06-2019);
Oosthaven 17b tm 17e, het splitsen van een bestaand woonhuis in
vier woningen (25-06-2019);
Schielands Hoge Zeedijk 23,
het vellen van 48 bomen (24-062019).
Verlenging beslistermijn
Burgemeester
Martenssingel
77, het vervangen en vergroten
van dakkapellen en het plaatsen
van een balkonhek (18-06-2019);
Domela Nieuwenhuisstraat 23,
het realiseren van een inrit (20-062019);
Lange Noodgodsstraat 5, het
schilderen van het houtwerk,
gemeentelijk monument (20-062019);
Markt 17, het realiseren van een
terras en het aanbrengen van gevelreclame (21-06-2019);
Turfmarkt 36, het plaatsen van
uitbouwen, balkons en dakterrassen, gemeentelijk monument (1906-2019).

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.
van Dalen, M.M.C. / Geboren:
14-05-1969 / Bosranklaan 183 /
Datum vertrek: 17-04-2019
Anzar Zariouhi, M. / Geboren:
03-06-1977 / Graaf Adolfstraat 15
/ Datum vertrek: 13-06-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Beleidsregels landelijke
toegankelijkheid maatschappelijke opvang
Het college van burgemeester en
wethouders hebben op 21 mei
2019 beleidsregels over de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang vastgesteld.
De beleidsregels zijn gepubliceerd
op overheid.nl.

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

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

De burgemeester
maakt bekend
Verleende exploitatievergunningen
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Takis de Griek, locatie Wijdstraat
17 te Gouda. Voor het exploiteren
van een horeca-inrichting. (verzonden 26 juni 2019).

Verleende drank- en
horecavergunningen
De drank- en horecavergunning is
verleend door de burgemeester aan:
BJL Beheer, locatie Markt 31 te
Gouda. Voor het uitoefenen van een
horecabedrijf. (De vergunning is verzonden op 26 juni 2019).
Takis de Griek, locatie Wijdstraat
17 te Gouda. Voor het uitoefenen
van een horecabedrijf. (De vergunning is verzonden op 26 juni 2019).
Christelijke Voetbalvereniging ‘De
Jodan Boys’, locatie Sportlaan 8 te
Gouda. Voor het uitoefenen van een
horeca-inrichting. (De vergunning is
verzonden op 24-06-2019).
U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de ver-

zenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Verleende evenementenvergunningen
Sluipwijkse Margriet, 6 en 7 juli
2019, locatie Platteweg 38A te
Gouda. De vergunning is verzonden op 20 juni 2019.
Bluesfestival, 30 juni 2019, locatie
Markt. De vergunning is verzonden
op 24 juni 2019.
Gouda Beach, 5 juli t/m 8 juli 2019,
locatie Markt. De vergunning is verzonden op 25 juni 2019.
Aanvraag evenementenvergunning
Midzomermarkt, 22 augustus
2019, locatie Markt en binnenstad.
The House Fabrique, 21 september 2019, locatie GoudAsfalt.
Rectificatie aanvraag evenementenvergunning
The House Fabrique, locatie Sluisdijk 15, IJsselweide vervalt.
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

Credit: VVV Gouda
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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.

