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Burgemeester onthult zeldzaam
zestiende-eeuws kunstwerk

Foto: Astrid de Haan

de Sint-Janskerk (de ‘Goudse
Glazen’) en de oorspronkelijke
ontwerptekeningen op ware
grootte hiervoor (de zogenaamde cartons). Samen met de zestiende-eeuwse
altaarstukken
van Museum Gouda (oorspronkelijk afkomstig uit de Sint-Jan)
vormen ze een uniek ensemble.

Museum Gouda heeft een zeer zeldzaam zestiende-eeuws
kunstwerk aangekocht. Het betreft een glasruitje met een
voorstelling van de Verrijzende Christus triomferend over de
dood, de zonde en het kwaad. Het is gemaakt door een van
Gouda’s beroemdste zonen, Wouter Crabeth. Met het glasrui�tje wordt een tot nog toe niet zichtbaar deel van het oeuvre
van Wouter Crabeth toegevoegd aan de Collectie Nederland.
Burgemeester Mirjam Salet onthulde donderdag dit unieke
kunstwerk.
Crabeth
Wouter
Crabeth
1520/1530-1589) is

(circa
samen

met zijn oudere broer Dirck
een van de makers van de beroemde glas-in-loodramen in

Presentatie
Het glasruitje heeft sinds 22
maart een permanente plek in
de Gasthuiskapel van het museum. Hiermee wordt verdieping gegeven aan het verhaal
dat Museum Gouda samen
met de Sint-Janskerk vertelt
over het unieke ensemble van
Goudse Glazen, cartons en altaarstukken. Bovendien complementeert het glasruitje het
oeuvre van de familie Crabeth
waarvan het museum belangrijke werken in de collectie heeft.
De aankoop is mede mogelijk
gemaakt door de Vereniging
Rembrandt (dankzij haar Mr
J.J.A.M. Kennis Fonds) en De
Goudse Museumvrienden.

Uitslag enquête eigenschappen
nieuwe burgemeester
Na het vertrek van burgemeester Schoenmaker is mevrouw
Salet aangesteld als waarnemend burgemeester. De voorbereidingen voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester
zijn begonnen. Welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester volgens de inwoners van Gouda bezitten? Daar is
afgelopen maand een enquête over uitgezet.

Inwoners geven aan dat zij het
belangrijk vinden dat een burgemeester veel communiceert
over wat er speelt. Op dit punt
zijn zij het meest uitgesproken.
Daarnaast zoeken zij een burgemeester die zorgt voor een
sterke gemeente en voornamelijk ervaring heeft vanuit de
samenleving en het bedrijfsleven. Hij of zij mag een informele houding hebben. De burgemeester zou zich daarnaast
met name moeten richten op
uitdagingen van de toekomst.

De inwoners van Gouda hebben van 27 februari tot en met
13 maart hun mening kunnen
geven ten aanzien van welke
eigenschappen een nieuwe
burgemeester zou moeten bezitten. De uitslag van de enquête is toegevoegd aan de
profielschets, welke door de
gemeenteraad wordt vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 1 april.
Bent u benieuwd naar de rest
van de uitkomsten? Bekijk dan
www.gouda.nl/burgemeester.

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 27 maart worden onder andere de volgende
onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Themabijeenkomst:
Schuldhulpverlening
• Integraal Huisvestingsplan
Onderwijshuisvesting (IHP)
• Debat: Sporthal De Tobbe
• Verkenning en debat:
verkenningsdocument Klimaatadaptatie
• Verkenning en debat:
Bestuurlijke uitgangspunten
Omgevingswet en Rapport
rekenkamer omgevingswet
incl. bestuurlijke reactie
• Bestuurlijke uitgangspunten
Omgevingswet
• Rapport GH Rekenkamer
Omgevingswet
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.

Landelijke Opschoondag
Op veertig plekken in Gouda
staken bewoners afgelopen
zaterdag de handen uit de

mouwen tijdens de Landelijke
Opschoondag. Zwerfvuil werd
opgeruimd en heel veel plekken

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.

zijn opgefleurd door het planten
van bloemen en de aanleg van
geveltuintjes.

positie van kinderen op De Klup
4 april - burgemeester Salet en
wethouder Van Vugt: opening
kaasseizoen
4 april - wethouder Dijkstra:
onthulling mantelzorgerkenning
De Hanepraij
6 april - wethouder Dijkstra:
All Heroes (Wereld Downsyndroomdag Groene Hart)
7 april - wethouder Bunnik:
varen met mensen met een beperking (watersportvereniging
Elfhoeven)

Maandelijks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of
probleem waar u met een

matie en aanmelding.
Collegeagenda

College ontmoet
Op dinsdag 2 april staat er een
ontmoeting met burgemeester
en wethouders van Oudewater
gepland.

van de collegeleden over wilt
spreken? Het eerstkomende
spreekuur is op maandag 8
april tussen 17.00 - 18.00 uur.
Kijk op www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer infor-

Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:
2 april - wethouder Van Vugt:
Gouda 750 netwerkbijeenkomst
3 april - wethouder Dijkstra: ex-

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op de website www.
gouda.nl/college.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

Eerste BlijNieuws-festival een feit
Blijheid
tijdens
het
BlijNieuws-festival “Prachtig hoe
zo’n online initiatief van zes jaar
geleden zich heeft verspreid
over Nederland, en we nu op
een heus, live BlijNieuws-feswww.gouda.nl

tival staan!”. Met die woorden
sprak wethouder Michiel Bunnik
samen met kinderburgemeester Tess Huijsmans afgelopen
zaterdag zijn bewondering uit
voor BlijNieuws, dat positieve

@gemeentegouda

berichten brengt via allerlei media. Gouda is tijdens het eerste
BlijNieuws-festival even het positieve middelpunt van Nederland.

gemeentegouda

gemeentegouda

Bekendmakingen
27 maart 2019

De gemeenteraad
maakt bekend
Op maandag 1 april en woensdag 3 april zijn er besluitvormende
raadsvergaderingen. 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.

1 april Besluitvormende
raadsvergadering
Raadszaal, 19.30 uur
Profielschets nieuwe burgemeester vaststellen
De afgelopen weken is een Profielschets voor een nieuwe burgervader of –moeder opgesteld. De
profielschets is een wensenlijstje
waarin staat waaraan hij of zij zou
moeten voldoen. Op maandagavond 1 april spreekt de gemeenteraad hierover tijdens een openbare
raadsvergadering in aanwezigheid
van de Commissaris van de Koning. Na deze bespreking stelt de
raad de profielschets vast. De minister van Binnenlandse Zaken
stelt vervolgens de vacature open.
Als deze is opengesteld, ontvangt
de Commissaris van de Koning alle
sollicitatiebrieven en bepaalt welke kandidaten het beste voldoen
aan de profielschets. Iedereen is
van harte welkom deze openbare
raadsvergadering bij te wonen.

3 april 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.

Gemeente Gouda
Vaststellen van: lijst ingekomen
stukken, lijst met toezeggingen,
artikel 38 vragen.
Lijst moties
Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang.
IHP onderwijs
Het voorgestelde besluit strekt ertoe
de in het IHP opgenomen bouwstenen, aangevuld met enkele nieuwe
thema’s die voor onderwijshuisvesting belangrijk zijn, als strategische
uitvoeringskaders vast te stellen.
Op basis van deze kaders kan de
onderwijshuisvesting in Gouda, via
vijfjarige uitvoeringsplannen en een
herziene verordening voor onderwijshuisvesting, toekomstbestendig
worden vorm gegeven.
Krediet sporthal de Tobbe
De raad wordt voorgesteld om een
aanvullend krediet beschikbaar te
stellen voor de realisatie van een
sporthal op de voormalige locatie
van het zwembad de Tobbe. De
bedragen zijn i.v.m. de nog te doorlopen aanbestedingsprocedure geheim.
Klimaatadaptatie
De werkgroep Klimaatadaptatie
heeft de raad het verkenningsdocument strategie klimaatadaptatie ter
vaststelling aangeboden.
Bestuurlijke uitgangspunten en
programmaplan invoering omgevingswet en vaststellen reactie op
rapport rekenkamer
Om richting te geven aan de implementatie van de Omgevingswet in
de gemeente Gouda is het belangrijk om met elkaar de ambitie en de
daarbij passende aanpak te bepalen. Er zijn uitgangspunten geformuleerd die bepalend zijn voor de ambitie die de gemeente Gouda stelt
ten aanzien van de implementatie
van de Omgevingswet de uitgangspunten bepalen daarmee tevens de
invoeringsstrategie.
De raad wordt voorgesteld deze
vast te stellen.
Daarnaast is de raad in de gelegenheid in te gaan op het rapport
van de Groene Hart Rekenkamer
over de implementatie van de omgevingswet. Vanzelfsprekend kan
hierbij de reactie van het college betrokken worden.
Sluiting
Op 8 mei is er een verkennende
raadsbijeenkomst.

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

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 19 maart onder meer het volgende besloten:
Nieuwe vervoersmogelijkheden:
AutoMaatje en Voor-Elkaar-Pas
Het college van B en W vind het
belangrijk dat iedereen mee kan
doen in de samenleving. Mobiliteit
van inwoners is hierbij belangrijk om
eenzaamheid en sociaal isolement
te voorkomen. Het vervoer dat de
gemeente regelt voor mensen die
slecht ter been zijn of andere lichamelijke beperkingen hebben wordt
daarom uitgebreid. Gouda gaat zich
aansluiten bij het ANWB AutoMaatje
concept. Vrijwilligers gebruiken dan
hun eigen auto voor het vervoer van
stadsgenoten en krijgen hiervoor
een kilometervergoeding. In Gouda
gaat de gemeente hiervoor samenwerken met het VervoerspuntGouda. Er komt een test van twee jaar
met de Voor-Elkaar-Pas van Arriva.
Actieve reizigers met de GroeneHartHopper krijgen deze kaart gratis
van de gemeente om het gebruik
van openbaar vervoer te stimuleren.
Met de kaart kan onbeperkt gratis
gereisd worden in alle Arriva bussen in de regio Zuid-Holland-Noord.
Daarnaast is er een gratis kaart voor
een begeleider.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Prins Mauritsstraat: aanwijzing
van een oplaadlocatie voor elektrische voertuigen;
Olympiadeplein: aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats algemeen onder intrekking van een
gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 28 maart t/m 8 mei
2019. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële
bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Doelenbrug
Afgesloten voor vrachtverkeer t/m
31 maart 2019.
Verspuystraat
Afgesloten tot 8 april 16.00 uur
i.v.m. werkzaamheden.
Goverwelle
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten t/m 30 juni.
Korte Akkeren
Buurtje
Tot en met 29 maart zijn er tijdelijke
verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden. Afgesloten voor auto’s
t/m 29 maart.
Jaagpad
Afgesloten van 1 t/m 26 april i.v.m.
het opnieuw bestraten van de rijbaan, parkeervakken en de trottoirs.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).
Westergouwe
Wadden/Waddenbrug
Afgesloten in vier fasen van 18
maart t/m 14 april i.v.m. aanbrengen van definitieve bestrating.

Omgevingsvergunningen
Intrekken omgevingsvergunning
op verzoek
Goejanverwelledijk 26 t/m 32, het
realiseren van vier woningen (1503-2019).
Ingediende aanvragen
Achterwillenseweg 22a t/m 22c,
het transformeren van een kantoorgebouw in een appartementencomplex (11-03-2019);
Hofpoldersingel 1, het gedeeltelijk vervangen van de kozijnen
(13-03-2019);
Jan Verzwollestraat 2, het transformeren van een cultureel centrum en kantoor naar 7 appartementen (13-03-2019);
Prins Hendrikstraat 105, het
renoveren van de gevel en vervangen van de kap (08-03-2019);
Sportlaan 155, het plaatsen van
3d letters op de gevel (07-032019);
Tweede Moordrechtse Tiendeweg 1a, het plaatsen van een
schuur in de tuin (11-03-2019);

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

Uiverplein 37, het verwijderen van
een kozijn en dichtmetselen van
de muur (14-03-2019);
Van Baerlestraat 9, het vellen van
een boom (11-03-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunning
Ravelplein 65, het plaatsen van
een dakopbouw (13-03-2019).
Ingetrokken vergunning
Goejanverwelledijk 26 t/m 32, het
realiseren van vier woningen (1803-2019).
Verleende vergunningen
Burgemeester
Martenssingel
103b, het toevoegen van een woning (15-03-2019);
Burgvlietkade 24, het kappen van
een boom (18-03-2019);
Crabethstraat 13 t/m 39b, het
herstellen van de fundering (0803-2019);
Goejanverwelledijk 26, 28 en 30,
het bouwen van drie woningen
(bouwplan 2019) (18-03-2019);
Kleiweg 108, het aanbrengen van
gevelreclame aan het pand (1503-2019);
Krugerlaan 179, het vervangen en
vergroten van dakkapellen aan de
voor- en achterzijde (13-03-2019);
Marco Pololaan 18, het plaatsen
van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (13-03-2019);
Markt 4, het toekennen van een
horeca-categorie (18-03-2019);
Stadhouderslaan 5, het plaatsen
van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (15-03-2019);
Westhaven 23, het realiseren van
een uitbouw aan de achterzijde
van een woning, gemeentelijk
monument (13-03-2019).
Verlenging beslistermijn
Westergouwe, het bouwen van
een middenspanningsruimte (0403-2019);
Kleiweg 73, het plaatsen van reclame op de voorgevel van het
winkelpand (12-03-2019);
Wachtelstraat 52, het plaatsen
van oude en nieuwe gevelbelettering, rijksmonument (19-03-2019);
Walmolenerf 54, het plaatsen van
woonwagen (14-03-2019).

Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen
woonwagens Gouda
2019
Burgemeester

en

wethouders

hebben op 19 maart 2019 de ‘Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Gouda
2019’ vastgesteld. De beleidsregels treden in werking op 1 april
2019. De beleidsregels regelen de
volgorde van toewijzing van huurstandplaatsen voor woonwagens
in Gouda.
Kijk voor de volledige regeling op
www.overheid.nl of in het Goudse elektronische gemeenteblad,
via www.officielebekendmakingen.nl.
De beleidsregels liggen gedurende zes weken, te weten van 28
maart tot 9 mei 2019, ter inzage
op www.gouda.nl/terinzage.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
De burgemeester heeft de volgende aanvraag voor een evenementenvergunning ontvangen:
Museumhavendagen:
van 14 tot en met 16 juni 2019
Locatie: Bogen
U kunt de aanvraag van de vergunning inzien bij de gemeente Gouda.
U kunt binnen zes weken na binnenkomst van de aanvraag een
zienswijze 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.

