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Nieuws
16 januari 2019

Gemeente Gouda

Nieuwe huissloten nodig?
Ontvang nu 50% subsidie!

In contact met het college

Vanavond in de
gemeenteraad

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.

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.

Woensdagavond 16 januari worden onder andere de volgende
onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

De regeling is opengesteld voor
alle eigenaren van een koopwoning in Gouda. Heeft u geen nieuwe huissloten nodig? De regeling
geldt ook voor raamboompjes,
deurspionnen, kierstandhouders,
barrièrestangen, alarmsystemen,
secu-strips, cameradeurbellen,
rolluiken en beveiligingscamera’s
etc.

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 11
februari tussen 17.00 - 18.00
uur. Kijk op www.gouda.nl/
collegespreekuur voor meer
informatie en aanmelding.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Verkenning: Buurtservicecentrum Lekkenburg
• Bespreking: Turfmarktkerk

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

Foto: Nationale Politie

Hoe werkt het?
U kunt subsidie aanvragen voor
teruggave van de helft van de
kosten voor de aanschaf en het
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 achteraf de
gemaakte kosten.

Collegeagenda
Het college heeft onder andere de volgende bijeenkomsten
in de agenda staan:
21 januari - wethouders Dijkstra en Tetteroo: bijeenkomst
ondertekening
Participatieverklaringen
21 januari - wethouder Tetteroo:
opening
Lustrum
Coornhert Gymnasium

Save the date: startersdag 2019
Startersdagen.com organiseert in samenwerking met de
gemeente Gouda, Rabobank en Interpolis op maandag 28 januari
een gratis startersdag in het gebouw van Driestar Educatief.
De avond bevat veel informatie en kennis over beginnend
ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters,
starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud en de
succesvolle start-ups.
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Bekendmakingen

Op woensdag 23 januari is er een
voorbereidende 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

Voorbereidende raadsbijeenkomst 23 januari

Raadszaal
Opening, 20.00 uur

Debat: realisatie buurtservicecentrum Lekkenburg
In het pand van de gemeente aan
de Lekkenburg 1 was de bibliotheek Bloemendaal gevestigd dat
sinds 2014 leeg staat. Kwadraat
wil er nu graag een buurtservicecentrum openen. Om de vestiging
hiervan mogelijk te maken is een
verbouwing noodzakelijk.
Het reeds beschikbare investeringskrediet is echter niet toereikend om de verbouwing te
financieren. Aangezien dit het

Locatie:
Driestar College
Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda

maar wijzen ook op gevaren en
risico’s.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp?
Wethouder Rogier Tetteroo
houdt donderdagmiddag 17
januari van 13.30 uur tot 14.30
uur een inloopspreekuur in
het Huis van de Stad. Kom
dan gerust langs. Aanmelding
vooraf is niet nodig. De koffie
en thee staan klaar. Burgemeester Jamesplein 1 in de
Westergouwezaal op de begane grond.

Volkstuinvereniging Nieuw Leven aan de Achterwillensebocht en
Volkstuinvereniging Groenakker aan de Gouderakse Tiendweg
kunnen de komende 10 jaar verder. Wethouder Thierry van Vugt
ondertekende hiervoor de huurovereenkomst met beide verenigingen voor verlenging van de overeenkomst met 10 jaar.

Startersdagen.com
biedt waardevol advies,
ondernemers

Het evenement bestaat uit een
rijk avondprogramma dat gevuld
is met onder andere plenaire
kennisdeling tijdens de opening,
een startersmarkt, diverse seminars en workshops en een inspiratiesessie. Landelijke en regionale kennispartners staan klaar

www.startersdagen.com/gouda2019

om alle vragen rondom ondernemerschap te beantwoorden.
Aanmelden
Aanmelden is mogelijk via www.
startersdagen.com/gouda2019

Gemeente Gouda
Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

natuurlijke moment is om Lekkenburg 1 toe te voegen aan het verduurzamingsprogramma gemeentelijk vastgoed wordt de raad
voorgesteld het nieuwe krediet te
verhogen en te openen. Aangezien de aanbesteding nog moet
plaatsvinden zijn de bedragen die
hiermee gemoeid zijn geheim, tot
dat de aanbesteding voor de verbouwing rond is.

de raad gevraagd.
Op de dag van de vergadering
kunnen belangstellenden na 12.00
uur bellen met de griffie of een
onderwerp ook daadwerkelijk zal
worden besproken. U kunt dan
ook aangeven of u zou willen inspreken op het onderwerp en
daarmee de raadsleden van informatie voorzien (griffie@gouda.nl
of tel. (0182) 58 91 97).

Belangstellenden worden van
harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn.

Sluiting, 23.00 uur

Verkenning en debat: Brandbeveiligingsverordening Gouda
2019
Deze verordening dient ivm gewijzigde wet- en regelgeving te
worden aangepast Er wordt geen
inhoudelijke beleidsafweging van
de raad gevraagd.
Verkenning en debat: Bouwverordening 2019
Deze verordening dient ivm gewijzigde wet- en regelgeving te
worden aangepast Er wordt geen
inhoudelijke beleidsafweging van

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Achterwillens
Middenwillenseweg
Afgesloten tot 19 januari 17.00 uur
i.v.m. asfaltwerkzaamheden.
Binnenstad
Molenwerf t/m Oosthaven

Maandagavond 21 januari wordt
het volgende onderwerp in de
gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Bespreking: Integraal Huisvestingsplan (IHP)
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.

Huurovereenkomst Volkstuinen 10 jaar verlengd

kennis en inspiratie voor startende

16 januari
Gemeente
Gouda, 2019
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

28 januari 2019

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

Inloopspreekuur
wethouder Tetteroo

www.gouda.nl

@gemeentegouda

Afgesloten van 19 januari t/m 28
februari, i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Doelenbrug
Afgesloten voor vrachtverkeer t/m
31 maart 2019.
Goverwelle
Pepermolenerf
Afgesloten tot 8 februari i.v.m.
herinrichting van Pepermolenerf.
Korte Akkeren
Roerdompstraat en Koekoekstraat
Afgesloten op 16 en 17 januari van
7.00 tot 17.00 uur.

Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Borsteeghstraat/Nieuwe Gouwe
O.Z., het aanleggen van een inrit
(19-12-2018);
Catharina Hoeve 17, het aanbrengen van een afdak voor een rolstoelfiets (03-01-2019);
Fluwelensingel 53, het restaureren
van de gevel van een gemeentelijk
monument, gemeentelijk monument
(21-12-2018);
Hugo de Vrieslaan 46a, het verbouwen van een woning naar een

Foto: Astrid den Haan

Helaas redden veel beginnende
zelfstandigen en jonge bedrijven
het niet in hun eerste ondernemersjaren. Zonde, want ze
steken er veel tijd en energie in.
Daarom brengt startersdagen.
com starters en ervaren ondernemers bij elkaar tijdens deze
startersdag vol informatie en
inspiratie. Ervaren bedrijven uit
de regio geven tips en adviezen,

Kom GRATIS naar de

22 januari - wethouder Bunnik:
nieuwjaarsbijeenkomst
werkgevers ‘Krapte op de arbeidsmarkt’
22 januari - wethouder Corine
Dijkstra: Gouds symposium ‘Diversiteit en arbeidsmarkt’
23 januari - wethouder Van
Vugt: feestelijk openen Nationale Voorleesdagen
28 januari - wethouder Bunnik:
Startersdag Gouda
29 januari - college: kennismakingsbijeenkomst met B en W
van de gemeente Zuidplas.

Volkstuinen zijn erg populair
onder alle lagen van de bevolking. Beiden verenigingen hebben samen ruim 600 leden die
met veel plezier genieten van
de natuur. Volkstuinen voorzien
dus echt in een behoefte. En
zeker niet onbelangrijk in deze
periode van klimaatverandering, waarin de behoefte aan
groen toeneemt om opwarming
te voorkomen en extreme regenval op te vangen.

Wethouder Van Vugt (links)
ondertekent de huurovereenkomst met Volkstuinvereniging
Groenakker.

gemeentegouda

appartement voor een cliënt (20-122018);
Kleiweg 108, het aanbrengen van
reclameborden (03-01-2019);
Wilhelminastraat 20, het realiseren
van 2 appartementen (04-01-2019);
Windhoek 6, het bouwen van een
opbouw en plaatsen van een dakkapel (28-12-2018).
Verleende vergunningen
Blekerssingel 49-51, het vervangen van de dakbedekking (07-012019);
Buitenstuk 1 t/m 14, Burgemeester van Dijkesingel 70 t/m 102,
Hooizolder 1 t/m 17, Opkamer 1
t/m 17, Scheygrondplantsoen 2
t/m 10, het bouwen van 79 woningen (Westergouwe II) (21-12-2018);
Korte Noodgodsstraat 8, het schilderen van de buitengevel, gemeentelijk monument (07-01-2019);
Livingstonelaan 54, het tijdelijk gebruiken van het pand (03-01-2019);
Tweede Moordrechtse Tiendeweg 60, het bouwen van een dakopbouw en serre (04-01-2019);
Vest 79, het vervangen van kozijnen
in een monument, gemeentelijk monument (07-01-2019);
Vlinderpad 1, het plaatsen van een

gemeentegouda

poort (27-12-2018).
Verlenging beslistermijn
Tobbepad bij 4, het bouwen van
een tijdelijke sporthal (08-01-2019);
Broekweg 5a, het wijzigen van
agrarisch bedrijfswoning naar plattelandswoning (03-01-2019);
Goejanverwelledijk 10, het realiseren van een fietsdepot (27-12-2018);
Gouderaksedijk 58, het renoveren
van de loods en het herinrichten van
het bedrijfsterrein (28-12-2018);
Ravelplein 65, het plaatsen van een
dakopbouw (08-01-2019).

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
Vervolg op
gemeentepagina 2
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Bekendmakingen
16 januari 2019

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.
Krawczyk, R. / Geboren: 20-021976 / Prinses Julianastraat 8 / Datum vertrek: 19-12-2018
Ulfata, E. / Geboren: 20-02-1982 /
Gloriantplantsoen 77 / Datum vertrek: 21-12-2018
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Inspraak voor de Huisvestingsverordening
Gouda 2019
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat zij in hun vergadering van 18 december 2018
hebben besloten om de concept-Huisvestingsverordening
Gouda 2019 vrij te geven voor inspraak gedurende zes weken.
De gemeente Gouda stelt een
nieuwe huisvestingsverordening
op. Aanleiding hiervoor is dat de
huidige huisvestingsverordening
per 1 juli 2019 vervalt. Een (nieuwe) huisvestingsverordening is

Gemeente Gouda
nodig om bij woning-schaarste
te kunnen blijven sturen op een
transparante, eerlijke en een democratisch gelegitimeerde verdeling van goedkope huurwoningen.
De aanpassingen in de nieuwe
huisvestingsverordening betreffen vooral diverse technische en
redactionele wijzigingen. De huisvestingsverordening bevat regels
voor de toewijzing van huurwoningen met een huur tot de liberalisatiegrens (€720,42, prijspeil 2019).
De gemeente Gouda werkt hierbij
nauw samen met de gemeenten
Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Het ontwerp
is voor de drie gemeenten op
hoofdlijnen gelijk, maar kan lokaal
maatwerk bevatten.
Inspraaktermijn: De inspraaktermijn loopt van 17 januari tot en
met 27 februari 2019. Het ontwerp
ligt gedurende deze termijn ter inzage op de volgende wijze:
- digitaal via de website www.
gouda.nl/terinzage;
- op papier tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burgermeester Jamesplein 1 te
Gouda;
- in het Goudse elektronische gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen hun
zienswijze hierover schriftelijk en
mondeling binnen deze termijn indienen bij de gemeente Gouda, ter

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

attentie van de afdeling Ruimtelijk
beleid en advies, postbus 1086,
2800 BB Gouda, onder vermelding van ‘zienswijze huisvestingsverordening’ of via tel. (0182) 58
82 88 of 14 0182. De zienswijzen
zijn openbaar. U kunt gemotiveerd
verzoeken om geheimhouding van
uw zienswijze.

Kennisgeving besluit
op aanvraag wijzigen
omgevingsvergunning
Goudkade 8 in Gouda
Op 12 december 2018 heeft de
Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Gouda een besluit genomen
op de aanvraag met kenmerk
2018150628. Dit betreft Aanvraag
wijziging van lozingsvoorschriften
ter plaatse van de Goudkade 8 in
Gouda. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:
• Milieuvergunning
Inzage
Het besluit 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 (11 januari 2019). Een
dag na de start van inzageperiode
start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn ein-

digen zes weken na de start van
de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken
een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. De termijn vangt
aan met ingang van de dag na
die waarop het besluit ter inzage
is gelegd. Het beroepschrift moet
worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
beroep 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 beroepschrift kan ook digitaal
worden ingesteld op http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het
indienen van beroep betekent
overigens niet dat het besluit niet
geldt.
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

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

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 de ODMH,
via info@odmh.nl of telefoonnummer (088) 54 50 000.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning

Gouda. Voor het exploiteren van
een horeca-inrichting (verzonden
08-01-2019).
U kunt de verleende vergunning
inzien bij de gemeente Gouda.
U kunt binnen zes weken na de
verzenddatum van de vergunning
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).

Verlenging aanwijzing
gebied samenscholingsverbod Lekkenburg
en aanwijzing gebied
samenscholingsverbod
Gildenburg
De loco-burgemeester heeft op
10 januari 2019 zijn aanwijzing
van het gebied aan de Lekkenburg als gebied, waarvoor een
samenscholingsverbod geldt verlengd tot en met 22 juli 2019.
Ook heeft hij het gebied bij de Gildenburg aangewezen als gebied,
waar samenscholingen van meer
dan drie personen tussen 16.00
’s middags en 06.00 uur ‘s ochtends zijn verboden. Ook dit besluit geldt tot en met 22 juli 2019.
Het besluit kunt u terugvinden op
overheid.nl.
Burgemeester,
M. Salet

De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
T.O.P.T. Vestigingen B.V., locatie
Burgemeester Jamessingel 23 te

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.

