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Gouda start proef met
vuurwerkvrije zone
Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur zal in een
straal van 250 meter rondom Dierenopvangcentrum Gouda
en Ruiterclub Bloemendaal een vuurwerkvrije zone worden
ingesteld. Deze vuurwerkvrije zone wordt dit jaar ingesteld
bij wijze van proef. Er is hierbij gekozen voor een vrijwillige
vuurwerkvrije zone, waarbij bewoners zelf een belangrijke rol
spelen in de handhaving.
In Den Haag zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. Uit de
draagvlakpeiling in de buurt is
gebleken dat een ruime meerderheid voorstander is van een
vuurwerkvrije zone. 91 % van
de bewoners in het gebied, die
de enquête hebben ingevuld,
is voor een vuurwerkvrije zone.
Bewoners ontvangen posters,
die ze voor hun raam kunnen
hangen en het gebied wordt
gemarkeerd met borden. Begin
volgend jaar wordt de proef geëvalueerd.
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Bekendmakingen

Draagvlak en communicatie
De vuurwerkvrije zone wordt in
eerste instantie gefaciliteerd en
ondersteund op verzoek van de
dierenorganisaties. De jaarwisseling is voor dieren vaak zeer
stressvol door het vuurwerk dat
wordt afgestoken. De bewoners
uit de directe omgeving zijn een
aantal weken geleden geïnformeerd per brief en aan hen is
gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. In de brief
is duidelijk vermeld dat het hier
gaat om een vrijwillige vuurwerk-

Tel. 14 0182

De gemeenteraad Burgemeester
maakt bekend
en wethouders
maken bekend
De raad is vanaf 13 december

Belastingverordeningen
De gemeenteraad heeft op 12
december 2018 de Verordening
havengelden 2019, de Verordening hondenbelasting 2019, de
Legesverordening 2019, de Verordening marktgelden 2019, de
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019, de Verordening
parkeerbelastingen 2019, de Verordening precariobelasting 2019,
de Verordening reinigingsheffingen
2019, de Verordening rioolheffing
2019, de Verordening staangeld
2019, de Verordening toeristenbelasting 2019 en het Besluit gemeentelijk
kwijtscheldingsbeleid
2019 vastgesteld. De verordeningen treden in werking op 1 januari
2019. Kijk voor de volledige regelingen op www.overheid.nl, www.
bsgr.nl of kom de regelingen (digitaal) inzien in het Huis van de Stad.

Evaluatie
Deze vuurwerkvrije zone is de
eerste stap om bij wijze van
proef ervaring op te doen met
het fenomeen vuurwerkvrije
zones. Naar aanleiding van
de evaluatie van deze proef
en uitkomsten van de lopende onderzoeken (Stadspeiling
2018 en een onderzoek onder
jongeren) in de stad, wordt er
in 2019 nader met de gemeenteraad gesproken over de lijn
ten aanzien van vuurwerkvrije
zones. Dan wordt ook bekeken
of er in de toekomst gebieden
aangewezen worden en zo ja,
op welke wijze.

Veilig en opgeruimd het nieuwe jaar in
De jaarwisseling staat voor de deur. Hieronder een kort overzicht
met betrekking tot Oud en Nieuw. De gemeente Gouda wenst u
alvast een mooi 2019!

Vuurwerk
U mag vuurwerk afsteken van
31 december 18.00 uur tot 1
januari 2.00 uur. De verkoopdagen voor vuurwerk zijn 28, 29
en 31 december. Op zondag 30
december wordt geen vuurwerk
verkocht.
Houd u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling maken we met elkaar. Elk jaar is de
schade door vernielingen aan
materialen, zoals bloembakken
en bankjes, in onze gemeente
groot. Het schadebedrag kan
flink oplopen. Het schadebedrag
verhalen wij waar mogelijk direct
op de veroorzakers. Hierbij heb-

ben wij uw hulp hard nodig. Ziet
u vernielingen op straat, bel dan
direct 112. Dan kan de politie
daders op heterdaad aanhouden. Of bel met Meld Misdaad
Anoniem via 0800-7000.
Bent u met de jaarwisseling
weg? Laat een bewoonde indruk achter!
Viert u oud en nieuw bij familie,
vrienden of kennissen waardoor
u niet thuis bent? Zorg dan dat
uw woning een bewoonde indruk heeft met onder andere verlichting die aan is. Kijk voor meer
tips op de site www.gouda.nl/
veiligheid.
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met kerstreces. De eerstvolgende
raadsbijeenkomst is op 16 januari.
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) 589197 of griffie@gouda.nl.

vrije zone en dat de bewoners
eigen
verantwoordelijkheid
nemen en elkaar aanspreken.
Er zijn 365 huishoudens aangeschreven in het beoogde
gebied voor een vuurwerkvrije
zone. In totaal hebben 142
mensen de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van
39%. Hiervan heeft 91% aangegeven voor een vuurwerkvrije zone te zijn. Daarnaast
heeft 28% aangegeven bereid
te zijn om mensen hierop aan
te spreken en 50% geeft aan
dat het afhangt van de situatie.

Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 18 december
onder meer het volgende besloten:
Evenementenbeleid geactualiseerd
Het herijken van het evenementenbeleid is opgenomen in het
coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie,
samenwerken en investeren voor
Gouda’. Evenementen dragen bij
aan een levendige en aantrekkelijke stad, voor Gouwenaars en
bezoekers. Uitgangspunt is dat
evenementen breed toegankelijk
en bereikbaar zijn voor alle Gouwenaars. De conceptnota ‘Actualisatie evenementenbeleid Gouda’
betreft de herijking van het stadsbrede evenementenbeleid, waarbij
tevens gekeken is naar de samenhang met GoudApot. Bezoekers
waarderen de Goudse evenementen gemiddeld met een 7,1. De
criteria en doelstellingen van het
gemeentelijk evenementenbeleid
blijven op hoofdlijnen komende
tijd ongewijzigd. Zotte Zaterdag

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
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wordt toegevoegd aan de sterevenementen. Er komen hogere
bijdragen voor de Kaasmarkten,
Oranjenacht en Gouda bij Kaarslicht; en er komt een nieuw stimuleringsbudget voor stadsbrede
culturele evenementen met focus
op jongeren. Om organisatoren
van evenementen te ondersteunen
en overlast te voorkomen wordt
een handboek met richtlijnen voor
evenementen ontwikkeld. De conceptnota ‘Actualisatie evenementenbeleid Gouda’ wordt begin december vrijgegeven voor inspraak
en zal het eerste kwartaal 2019 in
de raad worden behandeld.

Werk aan de weg
Achterwillens
Middenwillenseweg
Afgesloten van 7 januari 7.00 tot 19
januari 17.00 uur i.v.m. asfaltwerkzaamheden.
Binnenstad
Molenwerf t/m Oosthaven
Afgesloten van 19 januari t/m 28
februari i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Doelenbrug
Afgesloten voor vrachtverkeer t/m
31 maart 2019.
Goverwelle
Pepermolenerf
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Afgesloten tot 8 februari i.v.m.
herinrichting van Pepermolenerf.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Zwolleweg 2, het veranderen van
een bestaande inrit (10-12-2018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage (zie Toelichting).
Verleende vergunningen
Kruising N456/N207, het realiseren van een tijdelijke uitweg (12-122018);
Geuzenstraat 11, het plaatsen
van een nieuw gevelkozijn (12-122018);
Graaf Florisweg 101, het vellen
van een boom (13-12-2018);
Nijverheidsstraat 67, het verbouwen van het kantoor (kantoor 201)
(12-12-2018);
Westerkade 2, het aanbrengen
van zonwering t.p.v. dakpatio’s,
rijksmonument (13-12-2018);
Wethouder Venteweg 101, het realiseren van een aanbouw en een
garage (12-12-2018).

Opneming gegevens
vertrek
Onderstaande personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de basisregistratie perso-

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

Vuurwerkoverlast
beperken
voor mens en dier
Veel mensen en dieren hebben
last van het vuurwerk rond de
jaarwisseling en daarvoor. Het
gaat dan vooral om te vroeg
afgestoken vuurwerk en illegaal
knalvuurwerk. Houd rekening
met elkaar en houdt u aan de
(wettelijke) afspraken.
Container, zoals papier- en
textielcontainers tijdelijk afgesloten
Om brand tijdens de jaarwisseling te voorkomen worden
containers tijdelijk afgesloten
en soms even weggehaald (zoals papier- en textielcontainers).
Breng uw papier en textiel eerder weg of bewaar het tijdelijk
thuis.
Houd onze gemeente schoon.
Ruim uw vuurwerk direct op!
Tijdens de jaarwisseling komt er
veel vuil op straat. Het is belangrijk dat dit snel weer wordt opgeruimd, zodat het niet eindigt als
zwerfvuil. Ruim uw vuurwerk direct na het afsteken op, dit voorkomt dat kinderen de volgende
ochtend op zoek gaan naar gevaarlijk (on)ontploft vuurwerk.
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nen (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.
Cubahiro, G. / Geboren: 11-051993 / van Heuven Goedhartsingel
12 / Datum vertrek: 27-11-2018
Taybi, A. / Geboren: 18-03-1992 /
Bernadottelaan 20 / Datum vertrek:
27-11-2018
Czuchwicki, D.J. / Geboren: 0607-1985 / Raam 55 a 6 / Datum
vertrek: 27-11-2018
Bouzid, I. / Geboren: 08-06-1993 /
Fourieweg 12 / Datum vertrek: 2711-2018
van der Tang, R.A. / Geboren: 2004-1990 / Swanenburghshofje 10 /
Datum vertrek: 27-11-2018
Záňová, D. / Geboren: 11-03-1995
/ Brandsmastraat 9 / Datum vertrek: 29-11-2018
Záň, M. / Geboren: 20-12-1994 /
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Brandsmastraat 9 / Datum vertrek:
29-11-2018
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Actualisatie evenementenbeleid Gouda
Burgemeester en wethouders hebben op 18 december 2018 ingestemd met de conceptnota ‘Actualisatie evenementenbeleid Gouda’.
De conceptnota ‘Actualisatie evenementenbeleid Gouda ligt tot 14
februari ter inzage bij de ontvangstbalie van het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1, of is
te downloaden via www.gouda.nl/
terinzage. De inzage is ter voorbereiding op de vaststelling van de
definitieve nota door de gemeenteraad. Betrokkenen kunnen hun
zienswijze indienen tijdens de periode dat het stuk ter inzage ligt.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot 14 februari a.s. Reacties
kunt u richten aan:

Vervolg op
gemeentepagina 2

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.
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College van burgemeester en wethouders van Gouda, postbus 1086,
2800 BB Gouda, t.a.v. mevrouw C.
Wammes, afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies.

Jaarlijkse update
mandaten
In de vergadering van 18 december 2018 heeft het college de
mandaten geactualiseerd. De wijzigingen treden met ingang van 1
januari 2019 in werking. Bekendmaking van het wijzigingsbesluit
vindt plaats in het Goudse elek-

Gemeente Gouda
tronische gemeenteblad.

Sportimpuls Gouda
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 18 december
2018 de Subsidieregeling Sportimpuls Gouda 2018-2020 vastgesteld. Deze subsidieregeling is
gepubliceerd op www.overheid.nl.

Besluit aanwijzing koopzon- en feestdagen
Burgemeester en wethouders
hebben in hun vergadering van 11

december 2018 besloten het Besluit aanwijzing koopzon- en feestdagen vast te stellen. Dit besluit
verruimt het aantal koopzon- en
feestdagen van 21 naar maximaal
26 voor de categorie ‘overige detailhandel’. Ongewijzigd blijft dat
alle winkels in Gouda 1e Kerstdag,
1e Paasdag en 1e Pinksterdag
gesloten zijn. Het besluit treedt
in werking de dag na publicatie.
Het besluit is bekend gemaakt in
het Gemeenteblad op 20 december 2019 en is kosteloos in te zien
tijdens openingsuren in het Huis
van de Stad, Burgemeester Ja-

mesplein 1 te Gouda en op www.
overheid.nl.

Uitvoeringsbesluiten
parkeren
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 4 december
2018 de volgende besluiten vastgesteld: ‘Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening
parkeerbelastingen’ en ‘GROP
(Geen Recht Op Parkeervergunning) lijst op basis van artikel 12c
Uitvoeringsbesluit parkeerverordening’.

De besluiten treden in werking op
1 januari 2019. Kijk voor de volledige regelingen op www.overheid.nl,
www.bsgr.nl of kom de regelingen
(digitaal) inzien in het Huis van de
Stad.

U kunt deze beleidsregels inzien
op de website van de gemeente
Gouda, www.gouda.nl/terzage.

Beleidsregels buitenreclame gemeente Gouda
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat op
18 december 2018 Beleidsregels
buitenreclame gemeente Gouda
zijn vastgesteld. Deze beleidsregels
treden op 1 januari 2019 in werking.

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

