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Nieuws
28 februari 2018

Gemeente Gouda

Doe mee aan de Landelijke
Opschoondag op 24 maart!
Ook zo’n zin in het voorjaar? Maak een frisse start en doe mee
met het opschonen van uw straat of buurt. Steek de handen uit
de mouwen met buren, klasgenoten, collega’s of vereniging tĳdens de Landelĳke Opschoondag op 24 maart.
Bedenk samen een opschoonactie waardoor de buurt er fleuriger en fraaier uit ziet! Elk
schoonmaakteam van 5 of
meer personen kan meedoen.
U kunt de actie aanmelden via
www.gouda.nl/goudaschoontop.
Doe dit vóór vrijdag 9 maart.
Schoonmaakteams krijgen een
Opschoonpakket cadeau (tenzij ze er vorig jaar al één kregen).
Wilt u de buurt opfleuren met bijvoorbeeld plantjes, nestkastjes

ten ook 10 veiligheidshesjes.
Voor nieuwe schoonmaakteams
is er de mogelijkheid om grijpers
te bestellen. Het opschoonpakket kan tussen 19 en 23 maart
bij de gemeente worden opgehaald. Na afloop van de schoonmaakactie worden de vuilniszakken opgehaald.

of buurtbankjes? De gemeente heeft hiervoor een budget van
maximaal €250,-. Als u hiervan
gebruikt wilt maken, kunt u uw
voorstel voor de besteding van
dit bedrag op het aanmeldformulier invullen.

Een opschoonpakket hoeft niet
teruggebracht te worden, zodat
er altijd materiaal in de buurt is
om in de loop van het jaar nóg
eens een Opschoonactie te organiseren.

Opschoonpakket
Elk schoonmaakteam kan een
opschoonpakket bestellen. Dit
pakket bestaat o.a. uit handschoenen, vuilniszakken en een
poster. Bij het kinderpakket zit-

Meer weten?
Wilt u meer informatie of heeft u
vragen over de Opschoondag?
Stuur dan uw vraag naar goudaschoontop@gouda.nl of kijk op
www.gouda.nl/goudaschoontop.

Naar museum Gouda
met de Rotterdampas
Heeft u al een Rotterdampas? De pas waarmee ook Gouwenaars gebruik kunnen maken van een aanbod van leuke dingen, gratis of met korting. Jaarlĳks zĳn er meer dan 750 acties. Dat is veel plezier voor weinig geld! Denk maar aan de
Rotterdamse toppers zoals Diergaarde Blĳdorp, de Euromast
of Spido.
In Gouda breidt het aanbod
zich steeds verder uit. Met de
Rotterdampas kunt u bijvoorbeeld gratis Museum Gou-

da bezoeken. Naast de vaste collectie heeft het museum
komende tijd twee mooie tentoonstellingen. Tot 17 juni kunt

‘Kweeperen uit Westeremden’ door Henk Helmantel.
Collectie Museum Gouda.

Wie wint de fotowedstrijd
‘Groene Hart’?

Een baan via Gouda-Werkt.nl!
Een nieuwe medewerker van De Woonwinkelier kreeg onlangs
van wethouder Jan-Willem van Gelder een bos bloemen. Dit
Goudse bedrĳf heeft namelĳk actief gebruik gemaakt van het
vacatureplatform gouda-werkt.nl om aan nieuw personeel te
komen, en met succes.

Van Gelder: “Gouda Werkt is begin 2017 opgezet door de gemeente Gouda en bedrijvenvereniging Gouda Onderneemt. Het
platform biedt een overzicht van
Goudse bedrijven en toont beschikbare, lokale vacatures en
stageplaatsen.”
Op de site zijn al 200 Goudse bedrijven aangesloten en honderden vacatures geplaatst, waarvan
meer dan 10 procent tot succesvolle matches heeft geleid. De
website trekt meer dan 2.000
unieke bezoekers per maand.

Op wie stemt u op 21 maart?
Over minder dan een maand
zĳn de gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al op wie
u gaat stemmen? Dit kan
best een lastige vraag zĳn.
Daarom helpt de Stemwĳzer u wellicht om 21 maart
goed geïnformeerd te gaan
stemmen.
De Stemwijzer is samen met
de politieke partijen speciaal

voor Gouda ontwikkeld. Op
basis van verschillende stellingen brengt de Stemwijzer
een partij naar voren waarmee
u de meeste overeenkomsten
heeft. De stellingen gaan over
de belangrijkste Goudse verkiezingsthema’s.
De Stemwĳzer proberen?
Dat kan vanaf 28 februari via
www.gouda.nl/verkiezingen.
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Het is een feestelĳk jaar voor de drie volksuniversiteiten uit het
Groene Hart. Alphen aan den Rĳn en Woerden/Bodegraven e.o.
bestaan beide veertig jaar en de Volksuniversiteit Gouda viert
na de herstart in 2013 haar vĳfjarig jubileum. Om de jubilea te
vieren hebben de drie volksuniversiteiten een fotowedstrĳd
georganiseerd met als doel: de kwaliteiten van de (oud)cursisten
in het zonnetje te zetten!
Op 24 oktober was de laatste
dag dat foto’s ingestuurd konden worden. Op 9 november
vond in de bibliotheek van Woerden de prijsuitreiking plaats door
burgemeester Molkenboer. De
eerste prijs van de vakjury, een
cheque van €500,-, is toen uitgereikt aan Gerard de Jong.

Stemmen voor de publieksprĳs
en prĳsuitreiking
Tijdens de exposities in Woerden en Alphen aan den Rijn heb-

u kennismaken met de middeleeuwse Goudse schilder
Pieter Pourbus en sinds 24
februari is er een grote overzichtstentoonstelling
van
Henk Helmantel. Zie ook www.
museumgouda.nl.
De pas bestellen of
verlengen?
Gouwenaars kunnen de pas
online bestellen met DigiD via
www.rotterdampas.nl of verlengen tegen het gezinstarief
van €60,- voor een volwassene en €12,50 voor een kind (4
t/m 17 jaar). U krijgt de pas,
samen met de jaargids en het
seizoensmagazine binnen vijf
werkdagen thuisgestuurd. Het
pasjaar 2018 loopt van 1 maart
tot 1 maart 2019.

ben bezoekers hun favoriete foto
kunnen kiezen en dat geldt ook
in maart voor de bezoekers van
de foto-expositie in Gouda. Hiervoor wordt in de expositieruimte een stembus geplaatst waarin
bezoekers hun stembiljet kunnen
achterlaten. Eind maart worden
de stemmen geteld en wordt bepaald welke fotograaf uiteindelijk
de publieksprijs van €400,- wint.
Deze prijs wordt op 5 april uitgereikt door Thierry van Vugt, wethouder van Cultuur en Onderwijs
van Gouda.

De expositie was tot begin december in Woerden te zien.
Daarna was de expositie tot januari te zien in theater Castellum
in Alphen aan den Rijn. Van 1 t/m
29 maart hangt de expositie in de
expositieruimte van het Huis van
de Stad.

Aantrekkelijk aanbod voor woningisolatie in Hoevenbuurt
Op 5 maart is er een informatieavond over woningisolatie
voor bewoners van de Hoevenbuurt. De gemeente organiseert
de avond in samenwerking met de bewonersvereniging
de Twaalf Hoeven, de Bewonersvereniging/Wĳkteam Plaswĳck,
de Energie Coöperatie Gouda en de WoonWĳzerWinkel.
Veel mensen doen al moeite om
duurzaam te wonen: ze hebben
bijvoorbeeld ledlampen, zuinige koelkasten en dubbel glas.
Maar is uw huis al goed geisoleerd? Muurisolatie verdient
zich vaak snel terug. Vloerisolatie verbetert het comfort en
zorgt voor een gezondere lucht
in huis. Kortom, genoeg redenen om te isoleren. Tijdens de
avond krijgt u informatie over de
verschillende isolatiemaatregelen en kunt u vragen stellen. De

Tel. 14 0182

WoonWijzerWinkel komt tijdens
de informatieavond met een interessante aanbieding voor bewoners.
Wanneer
Maandagavond 5 maart.
Waar
Basisschool het Vlot aan de
Oosthoef 3.
Tĳd
Inloop is vanaf 19.30 uur. De
bijeenkomst start om 20.00 en
duurt tot 22.00 uur.

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

Kom langs!
Woont u in de Hoevenbuurt en
heeft u interesse? Dan zien wij
u graag op de informatieavond!
Wilt u zich al direct opgeven
voor een offerte? Schrijf u dan
in op www.woonwijzerwinkel.

nl/hoevenbuurt. Informatie over
de maatregelen vindt u op www.
woonwijzerwinkel.nl/oplossing/
isolatie. Kijk voor meer informatie op www.maakgoudaduurzaam.nl.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Bekendmakingen
28 februari 2018

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 20 februari
onder meer het volgende besloten:
Ontwerpbestemmingsplan
Jozeflocatie
Op de Jozeflocatie Graaf Florisweg
77 was vroeger het Groene Hart
Ziekenhuis gevestigd. Voor dit gebied heeft een ontwikkelaar plannen gemaakt voor de herontwikkeling naar wonen en zorgwonen. Het
plan bestaat uit drie onderdelen:
- de verbouw van het bestaande gemeentelijke monument tot
ca. 34 zorgwoningen voor ouderen;
- de bouw van ca. 60 vrije-sector huurappartementen en 36
koopappartementen in vier gebouwen tussen de Dillenburg
en het gemeentelijke monument;
- ca. 25 ééngezinswoningen en
één 2-onder-1-kapwoning aan
de Jan van Beaumontstraat.
Meer informatie op de website van
de ontwikkelaar: www.goudshof.nl
Voor de plannen is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt dat binnenkort 6 weken ter inzage ligt voor
eventuele zienswijzen.

Bezwaarschriftencommissie Gouda
De
Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op dinsdag 6 maart
om 19.30 uur een openbare hoorzitting. De hoorzitting wordt gehouden in het Huis van de Stad,
Raadszaal, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
De
Bezwaarschriftencommissie
behandelt acht bezwaarschriften
die zijn gericht tegen het besluit
van het college van burgemeester
en wethouders van 5 december
2017, waarbij een omgevingsvergunning is verleend aan de gemeente Gouda, afdeling Projecten
Openbare Ruimte, voor het kappen van 26 bomen en het verplanten van 6 bomen aan de Raam te
Gouda.
De op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen van 21 februari 2018 tot en met 6 maart
2018 ter inzage bij het secretariaat van de commissie, Huis van de
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Stad, Burgemeester Jamesplein 1
te Gouda. Gelieve vooraf een afspraak te maken met het secretariaat via tel. (0182) 58 89 02 of 0643385135.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Ridder van Catsweg, intrekking
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 28 februari 2018 tot en met
11 april 2018. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april.
Kattensingel
Werkzaamheden t/m 31 mei. Op
de volgende momenten is de Kattensingel helemaal afgesloten:
- 13 april van 19.00 uur t/m 16 april
6.00 uur.
- 20 april van 19.00 uur t/m 23 april
6.00 uur.
- Van 16 april 6.00 uur t/m 20 april
19.00 uur geldt er eenrichtingsverkeer.
Peperstraat
Afgesloten tot 2 maart 15.00 uur.
Raam
Afgesloten van 23 april t/m 29
maart 2019 in één richting.
Jeruzalemstraat
Afgesloten t/m 9 maart.
Calslaan
Afgesloten op 6 maart van 7.00 tot
16.00 uur.
Korte Akkeren
Walvisstraat
- Afgesloten t/m 25 mei.
- Afgesloten t.h.v. de
Leeustraat t/m 14 juni.

Gerard

Kort Haarlem
Burgemeester Martenssingel
Afgesloten op 12 maart van 9.00
tot 17.00 uur in beide richtingen.
Plaswĳck
Goudse Houtsingel
Op 2 maart staan van 9.00 tot
15.00 uur de verkeerslichten op
knipperen.

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 Bouwen woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden Holland (www.odmh.nl).
Overige vergunningen zoals een evenementen-, horeca-, of ventvergunning
kunt u direct bĳ de gemeente aanvragen, zie hiervoor www.gouda.nl.
Aangevraagde vergunningen en ontheffingen: hoe kunt u reageren?
Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen kunt u geen bezwaarschrift
indienen. Wel kunt u in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw
mening kenbaar maken over het voorgenomen bouwplan en deze mondeling

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
De Wadden, het bouwen van 34
woningen (Westergouwe) (01-022018);
Parallel aan de A20 in Zuidplas,
Waddinxveen en Gouda, het realiseren van een innameleiding SPS
(14-02-2018);
Albrechtsveld 80, het kappen van
een boom aan de Ridder van Catsweg thv Albrechtsveld 80 (06-022018);
Bleulandweg 10, het kappen van
4 dode en zieke bomen (13-022018);
Harderwĳkweg 1a, realiseren van
een tochtportaal (14-02-2018);
Lĳsterbesstraat 5, het kappen
van een boom (06-02-2018);
Oosthoef 7-9, het kappen van bomen (12-02-2018);
Pĳnboomweg 30, het plaatsen
van een dakkapel (15-02-2018);
Prunuslaan 34, het realiseren van
een aanbouw aan de voorzijde (1602-2018);
Raam 140, het plaatsen van reclameletters op de gevel, gemeentelijk
monument (09-02-2018);
Ridder van Catsweg 93, het kappen van twee bomen (04-02-2018);
Spoorstraat 3 en 5, het uitbreiden
van de woning (15-02-2018);
Struisgras 19, het plaatsen van
een dakopbouw op nr. 19 en 21
(15-02-2018);
van Persĳnstraat 32, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
(18-02-2018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunningen
Willem Barentszlaan 36, het intern verbouwen van het pand (1902-2018).
Verleende vergunningen
Bosweg tegenover 1, het kappen
van een boom (12-02-2018);
Loevestein ter hoogte van nr.
32, het kappen van een boom (1502-2018);
Weerestein ter hoogte van nr.
66, het kappen van een boom (1602-2018);
Burgemeester Martensstraat 9,
het kappen van een ceder (05-022018);
Burgemeester van Dĳkesingel,
het bouwen van schanskorven en
een duikerbrug (19-02-2018);
J.H. van Linschotenlaan 4, het
plaatsen van een dakkapel aan de
voor- en achterzijde (14-02-2018);
Vredebest 1, het verleggen van
brandscheidingen rondom het

trappenhuis (13-02-2018);
Ankerpad 2a, het tijdelijk plaatsen van een schottenkeet (22-022018);
Goudseweg 4, het bouwen van
een terras en carport (21-02-2018);
Hoge Gouwe 107, het aanbrengen van een glazen tochtpui in
de entree, rijksmonument (19-022018);
Hoge Gouwe 123, het renoveren
van de gevel, rijksmonument (1902-2018);
Kleiweg 22 en Agnietenstraat 9
en 11, het intern wijzigen en opsplitsen van de winkel (16-022018).
Verlenging beslistermĳn
Groningenweg 6, het intern verbouwen pand tot onderwijscampus (14-02-2018);
Kees Faessens Rolwagensteeg
20, het realiseren van 2 appartementen (16-02-2018);
Keizerstraat 79 en 81, het samenvoegen van 2 panden, gemeentelijk
monument (19-02-2018);
Nieuwehaven 244, het bouwen
van een atelier in de achtertuin van
de woning (20-02-2018);
Hoge Gouwe naast 181, het realiseren van 3 appartementen (1602-2018).

Ontwerp Actieplan
geluid Richtlijn
Omgevingslawaai
Burgemeester en wethouders
hebben op 20 februari 2018 het
ontwerp Actieplan geluid Richtlijn
Omgevingslawaai Gouda 20182023 vastgesteld.
De verplichting tot het opstellen van een actieplan is opgenomen in artikel 11.12, tweede lid,
Wet milieubeheer en vloeit voort
uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai
in Nederland. Het Actieplan geluid Richtlijn Omgevingslawaai is
het wettelijk verplichte vervolg op
de in 2017 vastgestelde en gepubliceerde geluidkaarten en beschrijft de maatregelen die nodig
zijn om de leefomgevingskwaliteit te borgen door negatieve gezondheidseffecten ten gevolge
van geluid te beperken.

Op grond de algemene inspraaken participatieverordening Gouda
en de bepalingen van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder op het ontwerpbesluit binnen zes weken
na de dag waarop dit is bekendgemaakt zienswijzen indienen bij
het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente
Gouda, Postbus 1086, 2800 BB
Gouda.
Het actieplan bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg. Na
verwerking van de ingediende
zienswijzen staat het vastgestelde actieplan dan ook niet open
voor bezwaar of beroep.

Besluit 'lozen buiten inrichtingen' Wethouder
Venteweg 97
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat een
melding voor het 'Besluit lozen
buiten inrichtingen' is ontvangen
voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op de
locatie Wethouder Venteweg 97
in Gouda.
Voor het plaatsen van gesloten
bodemenergiesystemen
kleiner
dan 70kW buiten interferentiegebieden, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van
de activiteiten.
Tegen deze melding kunt u geen
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Ver-

gunningen milieu van de ODMH,
via info@odmh.nl of tel. (088) 545
04 71.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Gemeenteraadsverkiezing en referendum 21
maart 2018
Adressen en openingstĳden
stembureau
De burgemeester maakt bekend,
dat voor de gemeenteraadsverkiezing en het referendum op woensdag 21 maart 2018, het stembureau in het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1, Gouda geopend is van: 6.30 uur tot
21.00 uur.
De openbare stemopneming van
dit stembureau zal plaatsvinden
om 21.00 uur op dezelfde locatie.
Alle overige stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Als u gaat stemmen moet u naast
uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich
niet kunt identificeren mag u niet
stemmen. Een overzicht van de
adressen van de stemlokalen vindt
u aan de achterkant van het huisaan-huis-biljet dat u rond 8 maart
in de bus krijgt of op www.gouda.
nl/verkiezingen.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Het ontwerp Actieplan geluid
Richtlijn Omgevingslawaai Gouda 2018-2023 en de bijbehorende
stukken zijn gedurende 6 weken in
te zien via www.gouda.nl. Heeft u
geen beschikking over internet en
wilt u toch de stukken inzien? Dan
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.

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 om-
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schrĳving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Vergeet
niet uw bezwaarschrift 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.

