Nieuws
5 december 2018

Gemeente Gouda
boom één bijzondere kerstbal.
Deze wordt als eerste in de
boom gehangen door kinderburgemeester Tess Huijsmans.
Daarna hangen ook de kinderwethouders Dico Stevens, Rasmus Kerkmeester, Juwairiyya
Eissa, Hidde van der Ligt en
Dies Nieuwenburg met behulp
van een hoogwerker kerstballen
in de boom.
Kinderen van groep 6a van
de Casimirschool komen het
kinder
college moed toezingen
terwijl zij de kerstballen in de
boom hangen.

Kinderburgemeester
hangt eerste bal in
Goudse kerstboom
Na een lange reis vanuit het Noorse Kongsberg krijgt de boom
een mooie plek midden op de ster voor het stadhuis op de
Markt. Als de medewerkers van Cyclus de boom stevig hebben
neergezet, gaan zij de boom versieren met duizenden kleine
lichtjes en kerstballen.
Eerste kerstbal ter ere van
Roze Jaar
Op dinsdag 11 december om
11.00 uur komt het Goudse

kindercollege helpen met het

ophangen van de eerste kerstballen in de boom. Ter ere van
het Roze Jaar Gouda krijgt de

Stembureaulid
of stemmenteller
worden?
De gemeente zoekt enthousiaste stembureauleden en tellers
voor de verkiezingen van woensdag 20 maart en donderdag
23 mei 2019. Het gaat om de verkiezingen voor de Provinciale
Staten, de Waterschappen en het Europees Parlement.
Op 34 locaties in Gouda richt de
gemeente stembureaus in waar
de inwoners kunnen stemmen.
Het stembureaulid ondersteunt
het stemproces door onder andere te controleren of een kiezer stemgerechtigd is. Hij of zij
reikt ook het stembiljet uit. Het
stembureaulid let daarnaast op
de gang van zaken in het stembureau. Elk stembureaulid volgt
de aanwijzingen van de voorzitter op. De tellers helpen mee
met het tellen van de stemmen
na sluiting van het stembureau
om 21.00 uur. Na het tellen helpt
iedereen mee om de ruimte op
te ruimen.

Wat bieden wij?
Naast een hele leuke dag
met uw stembureaulid-collega’s
ontvangt u een vergoeding. De
bedragen zijn als volgt: voorzitter €150,-, plv. voorzitter €130,-,
stembureaulid €100,- en teller
€35,-. Let op; u bent verplicht
om dit bedrag op te geven bij de
belastingdienst en/of uitkeringsinstantie.

Roze Jaar Gouda
Het Roze Jaar vraagt dit jaar
met diverse evenementen aandacht voor de diversiteit in de
samenleving, gericht op onderling begrip, saamhorigheid en
verbondenheid van inwoners
van Gouda.
De boom blijft nog even donker,
want de lichtjes gaan pas
vrijdag 14 december aan. Dit

gebeurt tijdens Gouda bij
Kaarslicht. Als onderdeel van
het feestelijke programma, dat
de hele dag duurt, worden ze
tussen 19.00 en 20.00 uur aangestoken door burgemeester
Karin Anne Sand uit Kongsberg. Dit doet zij samen met de
kinderburgemeester.

Aanmelden?
U kunt zich tot 10 december
(online) aanmelden of u kunt een
aanvraagformulier sturen naar
Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling
Verkiezingen, Antwoordnummer
10005, 2800 VB Gouda. Een
postzegel is niet nodig. In de
eerste week van februari hoort
u of u bent geselecteerd. Bent
u niet ingedeeld? Dan komt u
automatisch op de reservelijst.
U kunt dan alsnog benaderd
worden als iemand onverhoopt
niet aanwezig kan zijn op de dag
van de verkiezingen.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u bellen naar afdeling Services via tel.
14 0182 of mailen naar verkiezingen@gouda.nl.

De gemeente Gouda biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan
een collectieve zorgverzekering bij VGZ. Deze is aantrekkelijk omdat de gemeente een deel van
de maandelijkse premie voor de aanvullende verzekering betaalt.
Vanaf 1 januari is het weer mogelijk om over te stappen naar
deze zorgverzekering. Heeft u
een laag inkomen (tot en met
120% van de geldende bijstands
norm), dan kunt u deelnemen
aan de collectieve verzekering
via de gemeente Gouda.
Keuze uit twee pakketten
De gemeente biedt keuze uit
twee aanvullende verzekeringen:
het VGZ gemeentepakket Compleet en hetzelfde pakket maar
dan met afkoop van het eigen
risico. De gemeente draagt bij in

Het pakket met afkopen van eigen risico is aantrekkelijk voor
mensen met hoge zorgkosten,
die op grond van hun zorg

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 van de
collegeleden over wilt spreken?
Het eerstkomende spreekuur is
op maandag 10 december tussen 17.00 - 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:

gebruik verwachten dat zij het
volledige verplicht eigen risico
zullen moeten betalen. Ook
kiezen mensen die niet geconfronteerd willen worden met
eventuele kosten voor het eigen
risico voor dit pakket.
Meer informatie
Kijk voor de voorwaarden en
aanmelden op www.gezondverzekerd.nl of op www.gouda.nl/
inkomensondersteuning. U kunt
ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via tel.
14 0182.

6 december - wethouders Dijkstra en Tetteroo: participatieverklaring statushouders
8 december - wethouder Bunnik: opening Special Olympics
Langlaufen
11 december - wethouder Van
Vugt: opening nieuwbouw motor
voertuigen MBO Rijnland
13 december - wethouder Van
Vugt: openen lichtkunst
14 december - college: Gouda
bij Kaarslicht
19 december - wethouder Van
Vugt: onthullen schooljudobord

College ontmoet
Op 11 december gaat het
Goudse college op bedrijfsbezoek bij Picnic.
Inloopspreekuur wethouder
Tetteroo
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder
Rogier Tetteroo houdt donderdag 6 december van 10.00 tot
11.00 uur een inloopspreekuur
in het Huis van de Stad op
de tweede verdieping. Kom
dan gerust langs. Aanmelding
vooraf is niet nodig.
Meer weten?
Meer informatie over de bur
gemeester en wethouders
kunt u vinden op de website
www.gouda.nl/college.

Verklein risico op inbraak
tijdens de kerstvakantie
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. U kunt 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’.

Wat kunt u zelf doen?
Een fijne vakantie begint uiteraard
met een goede voorbereiding.
gemeente@gouda.nl

De aanvullende verzekeringen
bieden ruime dekking voor zaken als tandarts, fysiotherapie,
brillen maar ook voor de Eigen
Bijdrage voor WMO en WLZ
voorzieningen.

In contact met het college

Aanmelden
U kunt uw vakantie melden door
een formulier in te vullen op
www.gouda.nl/vakantieservice.

Tel. 14 0182

de kosten van deze aanvullende
verzekeringen waardoor veel
kosten gedekt worden tegen een
aantrekkelijke prijs.

Het Vlot
21 december - burgemeester
Schoenmaker: Kerstwandel
theater

Agenten zullen in samenwerking
met de handhavers van Stads
toezicht van de gemeente Gouda
extra surveilleren in buurten en
wijken waar relatief veel mensen
op vakantie zijn.

Wat vragen wij?
U bent flexibel, enthousiast,
stressbestendig, representatief,
18 jaar of ouder, behulpzaam en
nauwkeurig. Verder moet u fysiek
in staat zijn om een lange dag te
maken en bereid zijn om een
E-learning succesvol te doorlopen en een klassikale instructie
bij te wonen.
Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Collectieve zorgverzekering voor
mensen met laag inkomen

www.gouda.nl

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
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;

@gemeentegouda

- Vermeld uw afwezigheid niet
op uw voicemail of social media.

Foto: De Nationale Politie
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Bekendmakingen
5 december 2018

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 12 december is er
een besluitvormende raadsvergadering. 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 raadsvergadering
Raadszaal
Opening 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 Regio
Midden Holland, Groenalliantie,
Raadsbreed werken. Gelegenheid
tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.
Lijst moties
Gelegenheid tot het stellen van
vragen over de voortgang.
Zienswijze
ondernemingsplan
Promen 2019
Promen heeft op 18 oktober 2018
het ondernemingsplan 2019 voor
de gemeenschappelijke regeling
Promen aan het college en de raad
toegezonden. Het college stelt de
gemeenteraad voor de voorliggende zienswijze in te dienen over het
ondernemingsplan 2019.
Belastingverordeningen
In verband met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2019
moet de raad nu een besluit nemen
over de belastingverordeningen.
De bedragen opgenomen in de diverse verordeningen vloeien voort
uit het besluit dat genomen is bij de
vaststelling van de Begroting 2019
op 7 november jl.
Verkenning + debat kredietvoorstel Driestar
Er wordt extra budget (krediet)
gevraagd voor de vervangende
nieuwbouw van de Driestar. Deze
kredietaanvraag vloeit voort uit het
in januari 2014 door de raad vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.
Sluiting
Op 16 januari is er een verkennende
raadsbijeenkomst.

Bestemmingsplan Parapluherziening Parkeren
De gemeenteraad heeft op 21 november 2018 het bestemmingsplan
Parapluherziening Parkeren Gouda
gewijzigd vastgesteld. Het doel van
het plan is het planologisch-juridisch
verankeren van de parkeernormering en de regeling omtrent laden
en lossen voor het gehele grond
gebied van de gemeente Gouda.
Het bestemmingsplan Parapluher
zie
ning Parkeren Gouda met
planidentificatienummer
NL.IMRO.0513.0006BPparkeren-DF01
en de daarbij behorende stukken
liggen van 6 december 2018 tot en
met 16 januari 2019 op de volgende
wijzen ter inzage:

Gemeente Gouda
- Digitaal via de website http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0006BPparkeren-DF01
- Digitaal via de website www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen, onder
‘ter inzage liggende plannen’;
- Op papier tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
Tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan kan
met ingang van 7 december 2018
tot en met 16 januari 2019 beroep
worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.
De mogelijkheid om beroep in te
stellen bestaat voor belanghebbenden:
- die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben
gebracht;
- die bezwaar hebben tegen de
aangebrachte wijzigingen;
- aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp
bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt.
Het instellen van beroep heeft
geen schorsende werking voor
het bestemmingsplan. Degene die
beroep instelt kan daarom tegelijk
een verzoek om een voorlopige
voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
hetzelfde adres.
Het vaststellingsbesluit treedt een
dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment
nog niet beslist over een verzoek
tot een voorlopige voorziening, dan
treedt het besluit niet eerder in werking dan dat er op het verzoek om
voorlopige voorziening is beslist.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Bleulandweg, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Geraniumstraat, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Landluststraat, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
IJsseloogwal, aanwijzen van een
oplaadlocatie voor elektrische
voertuigen.
Kleiwegbrug, instellen van eenrichtingsverkeer m.u.v. fietsen en
bromfietsen, onder intrekking oud
besluit geslotenverklaring voor motorvoertuigen.
Molenmeesterslag, aanwijzen van
twee bushaltes.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 6 december 2018 t/m
16 januari 2019. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Middenwillenseweg
Afgesloten van nummer 49 t/m 69
t/m 14 december.
Pelmolenerf
Afgesloten van 10 december 8.00
uur t/m 14 december 17.00 uur.
Chopinstraat
Afgesloten van 10 december 7.00
uur t/m 13 december 16.00 uur.
Binnenstad
Raam
Wegens rioleringswerkzaamheden
is de Raam verminderd bereikbaar
t/m 21 december.
Molenwerf t/m Oosthaven
Afgesloten van 19 januari t/m 28
februari i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Goverwelle
Pepermolenerf
Afgesloten tot 8 februari i.v.m.
herinrichting van Pepermolenerf.
Noord
Willem en Marialaan
Afgesloten van 12 december 7.00
uur t/m 13 december 16.00 uur.
Oost
Bernadottelaan
Afgesloten tot 14 december 17.00
uur i.v.m. vervanging duiker.
Oost-Ringdijk
Afgesloten tot 7 december 17.00
uur. Het verkeer wordt omgeleid.

Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Middenmolenlaan nabij 2 t/m 8
(kadastraal bekend onder GDA01
K 5188), het vellen van drie bomen
(23-11-2018);
Ridder van Catsweg nabij 236,
het vellen van een boom (22-112018);
Beukelaan 7, het plaatsen van een
dakkapel (22-11-2018);
Gentseweg 3 t/m 17, het plaatsen
van een hekwerk rond de parkeerplaatsen voor kantoorpanden (1511-2018);
Graaf Florisweg 101, het vellen
van een boom (24-11-2018);
Jaagpad 13, het wijzigen van de
bestemming in wonen (23-112018);
Jan van Beaumontstraat 23, het
deels verwijderen van een inpandige draagmuur (15-11-2018);
Lage Gouwe 62, het renoveren
van de vloeren van een gemeentelijk monument, gemeentelijk monument (20-11-2018);
Lange Groenendaal 46, het vellen
van 1 boom en kandelaberen van 2
bomen (20-11-2018);
Markt 26, het verbouwen van een
pand (31-10-2018);
Vest 79, het vervangen van kozijnen in een monument, gemeentelijk
monument (15-11-2018).
Verleende vergunningen
Bleulandpad en nabij Bleulandweg (kadastraal bekend onder
GDA01 H 3397 en 3689), het vellen
van 5 bomen (22-11-2018);
Diverse locaties in de binnenstad,
het tijdelijk plaatsen van feestverlichting en versiering, gemeentelijk
monument (23-11-2018);
Eendrachtsweg en Rutgersstraat
en Verzetslaan, het vellen van 20
bomen (23-11-2018);
Goudseweg 26, het vergroten van
de woning (21-11-2018);
Lage Gouwe 108, het vervangen
van voorgevelkozijn en voordeur,
gemeentelijk monument (22-112018);
Sportlaan 33, het maken van
doorbraak op begane grond en
verplaatsen trap naar zolder (2211-2018).

Verlenging beslistermijn
Kleiweg 1, het realiseren van 3
appartementen boven de winkelruimten, gemeentelijk monument
(22-11-2018);
Raaigras 66 en 68, het plaatsen
van twee dakkapellen (27-112018).

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.
Meerding, V.M. / Geboren: 10-032004 / Nieuwehaven 27 / Datum
vertrek: 02-11-2018
Filipek, J. / Geboren: 27-07-1958 /
Stoofkade 35 / Datum vertrek: 0511-2018
Aouadi, Y. / Geboren: 10-11-1999
/ Roerdompstraat 2 / Datum vertrek: 05-11-2018
Sycz, S.M. / Geboren: 12-08-1999
/ Stoofkade 55 / Datum vertrek: 0611-2018
Porwoł, P.P. / Geboren: 01-071997 / Stoofkade 33 / Datum vertrek: 06-11-2018
Asaad, M. / Geboren: 05-04-1968
/ Stoofkade 45 / Datum vertrek: 0711-2018
Pacyniak, R.S. / Geboren: 27-041990 / Stoofkade 13 / Datum vertrek: 07-11-2018
Wójcik, O.A. / Geboren: 21-081996 / Stoofkade 47 / Datum vertrek: 07-11-2018
Łaszczych, S.K. / Geboren: 02-031991 / Stoofkade 23 / Datum vertrek: 07-11-2018
Jaszczak, P.Ł. / Geboren: 25-051995 / Stoofkade 33 / Datum vertrek: 07-11-2018
Góralski, R. / Geboren: 25-101991 / Stoofkade 21 / Datum vertrek: 07-11-2018
Masiejczyk, K. / Geboren: 01-011990 / Stoofkade 35 / Datum vertrek: 07-11-2018
Kuras, S.B. / Geboren: 28-11-1995
/ Stoofkade 47 / Datum vertrek: 0711-2018
Brzezińska, P.M. / Geboren: 1711-1997 / Stoofkade 35 / Datum
vertrek: 07-11-2018
Grybło, K.P. / Geboren: 08-061996 / Stoofkade 93 / Datum vertrek: 08-11-2018
Hammiri, I. / Geboren: 30-09-1978
/ Teldersstraat 50 / Datum vertrek:
09-11-2018
Walda, O.W. / Geboren: 25-081999 / Gouderaksedijk 33 3 / Datum vertrek: 09-11-2018
Moetwil, J.C.P. / Geboren: 27-021961 / IJssellaan 2 a / Datum vertrek: 09-11-2018
Saliev, A. / Geboren: 24-12-1993 /
Stoofkade 25 / Datum vertrek: 1211-2018
Nechifor, C.F. / Geboren: 13-011998 / Stoofkade 19 / Datum vertrek: 12-11-2018
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Kennisgeving Bouwbesluit Ontheffing Turfmarkt 60
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontheffing is verleend van de
maximale dagwaarden voor bedijfsmatige bouw- en of sloopwerkzaamheden, in verband met
sloopwerkzaamheden ter plaatse
van de locatie Turfmarkt 60 in
Gouda. De werkzaamheden vinden plaats in de dagperiode van
maandag 26 november 2018 tot
en met vrijdag 1 maart 2019 tussen
7.00 uur en 19.00 uur. Dit besluit
is geregi
streerd onder kenmerk
2018294648.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden kunt u vinden op de
website van de gemeente Gouda.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, postbus 1086, 2800 BB
Gouda t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet
ten minste uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van
dit besluit en de motivering van de
bezwaren 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
bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. De termijn voor
het indienen van een bezwaar start
op 24 november 2018 en bedraagt
6 weken.
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 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 het Team geluid,
lucht, ecologie en veiligheid van de
ODMH, via info@odmh.nl of tel.
(088) 54 50 000.

betrekking op het lozen van afvalwater zonder vetafscheider en/of
slibvangput. De procedure heeft
het kenmerk 2018248563. Het besluit is verzonden op 23 november
2018.
Bezwaar
Als u vragen heeft over dit besluit,
dan kunt u bellen voor meer informatie. U kunt bellen met 088 - 54
50 000. In het algemeen blijkt dat
met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Bezwaar maken
is dan misschien niet nodig. Belanghebbenden kunnen natuurlijk
ook meteen een bezwaarschrift
indienen. Als u een bezwaarschrift
wilt indienen, doe dat dan binnen
de wettelijke termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag
na verzending van het besluit.
Het adres voor het indienen van
bezwaar is het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Gouda (Postbus 1086,
2800 BB Gouda).
Zet in uw bezwaarschrift tenminste:
- Uw naam en adres.
- De datum van uw bezwaarschrift.
- Het nummer van het besluit. U
kunt ook een kopie van het besluit bijvoegen.
- De reden waarom u het niet eens
bent met dit besluit.
- Uw handtekening.
Het verzoek is om een kopie van
het besluit bij te voegen en uw
telefoonnummer en mailadres te

vermelden.
U kunt het bezwaarschrift ook per
mail indienen als het bezwaarschrift
is voorzien van uw (ingescande)
handtekening. Bij uw mail doet u
het bezwaarschrift als bijlage. De
bijlage moet de hierboven genoemde gegevens bevatten. U kunt uw
mail richten aan: gemeente@gouda.nl.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het
besluit niet op.
Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen
zo zwaar wegen dat u de beslissing
op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid
om een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
(postbus 20302, 2500 EH Den
Haag).
U kunt ook digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening indienen.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie
over het digitaal indienen van een
verzoek om voorlopige voorziening.
Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. (088) 54 50
000.

Kennisgeving besluit
maatwerkvoorschriften
Domino’s Pizza
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat een
besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor
Domino’s Pizza NL op de locatie
Burgemeester Jamessingel 21 in
Gouda. De voorschriften hebben
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Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 27 november
2018 het subsidieplafond voor de
Subsidieregeling inbraakwerende
maatregelen Gouda voor de periode van 1 januari 2019 tot en met
31 december 2019 vastgesteld op
€ 50.000,-.

Verleende standplaatsvergunning

Gemeente Gouda
Burgemeester en wethouders hebben de volgende standplaatsvergunning verleend:

De burgemeester
maakt bekend

Vaste standplaats Burgemeester
van Dijkesingel
Periode 01-11-2018 t/m 31-122019 wekelijks op zaterdag van
8.00 uur tot 17.00 uur

Verleende evenementenvergunningen

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

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

Kerst Event Albert Heijn
Locatie: Lekkenburg
Datum: 15-12-2018 van 11.00 uur
tot 17.00 uur

De evenementenvergunning is door
de burgemeester verleend aan:

AV Gouda Harloopcross
Locatie: geluidswal naast Groenhovenpark 6
Datum: 08-12-2018 van 9.30 uur
tot 15.00 uur

Grand Canyon
Locatie: Burgemeester Jamessingel 41
Datum: 07-12-2018 en 08-12-2018

U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken de verzenddatum van de vergunning een ge-

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

motiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Foto: 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.

