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Nieuws
28 maart 2018

Gemeente Gouda

Uitslag gemeenteraadsverkiezing en referendum
Woensdag 21 maart heeft u uw stem kunnen uitbrengen voor
de gemeenteraad en het raadgevend referendum. Het opkomstpercentage in Gouda was 56,9%. De officiële uitslag van de verkiezingen in Gouda is als volgt:

Uitslag gemeenteraadsverkiezing
Lijst nr.

Stemmen

Zetels

1

Lijst aanduiding
Democraten 66 (D66)

3784

4

2

Partij van de Arbeid (PvdA)

3279

4

3

VVD

3278

4

4

ChristenUnie

3524

4

5

CDA

3165

4

6

SP (Socialistische Partij)

1545

1

7

GROENLINKS

3065

3

8

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

2048

2

9

Gouda's 50+ partij

2427

3

10

Partij voor de Dieren

1303

1

11

Gemeentebelangen Gouda

1596

2

12

JEZUS LEEFT

100

0

13

Gouda Positief

3106

3

Totaal geldig

32220

35

Blanco

116

Uitslag referendum

Afwijkende openingstijden
Op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag), maandag 2 april (Tweede Paasdag) en vrijdag 27 april
(Koningsdag) is het Huis van de

Stad gesloten. Kijk voor meer
informatie en openingstijden op
www.gouda.nl/contact.

Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten 2017?
1

Voor

14184

2

Tegen

14680

Blanco stemmen

1356

Wilt u wat betekenen voor een ander en zoekt u vrĳwilligerswerk? Kom dan naar de Goudse Vrĳwilligersmarkt op vrĳdag 20
april van 16.00 tot 18.00 uur in het Huis van de Stad! Adres: Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Ruim 40 organisaties zĳn op
zoek naar vrĳwilligers en stellen zich graag aan u voor.
Op de Vrijwilligersmarkt vindt
u vrijwilligersvacatures in de
sport, cultuur, natuur, zorg, welzijn en nog veel meer, voor jong
én oud. Vrijwilligerswerk is er in
alle soorten en maten en voor iedereen. Of u nu gepensioneerd
bent, naast uw betaalde baan
graag iets wilt doen, een stageplek zoekt of werkzoekend bent.

Inschrijving ‘Kom binnen bij bedrijven’ gestart
Heeft u altĳd al willen weten hoe het eraan toegaat bĳ diverse
bedrĳven? Tĳdens ‘Kom binnen bĳ bedrĳven’ zetten verschillende bedrĳven en organisaties in het Groene Hart hun deuren wagenwĳd open. Inschrĳven is vanaf nu mogelĳk!
‘Kom binnen bij bedrijven’ vindt
plaats van 9 t/m 14 april. De bedrijven die meedoen bepalen
zelf wanneer ze mensen ontvangen, op welke dagen en tijden.
Bezoekers kunnen één of meer
bedrijven kiezen waarvoor ze
belangstelling hebben. Inschrijven is gratis en kan via de site
www.kombinnenbijbedrijven.nl.
Hier kunt u ook alle deelnemende bedrijven bekijken.

in de keuken en kan zich oriënteren en presenteren. Hebben bedrijven vacatures, dan plaatsen
zij die op www.kombinnenbijbedrijven.nl. Hierbij gaat het om
betaald werk, leerwerkplekken,
stageplaatsen, werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk.
Daarnaast bieden bedrijven
praktijkopdrachten voor scholieren. De kennismakingen bieden kansen op vervolg.

Werknemer van de toekomst
Uniek aan deze open dagen
is dat bezoekers en potentiële nieuwe werknemers op een
laagdrempelige en makkelijke manier kunnen kennismaken
met werkgevers. De werknemer
van de toekomst krijgt een kijkje

De ‘Kom binnen bij bedrijven’
campagne is onderdeel van het
regionale platform ‘Groene Hart
Werkt!’. Dit is hét regionale platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene
Hart.

Gouwenaars kunnen de pas
online met DigiD op www.
rotterdampas.nl bestellen of

verlengen tegen het gezinstarief van €60,- (volwassene)
en €12,50 (kind 4 t/m 17 jaar).
U krijgt de pas, samen met
de jaargids en het seizoenmagazine binnen vijf werkdagen thuisgestuurd. Het pasjaar
is gestart op 1 maart 2018 en
loopt tot 1 maart 2019.
Sportief in Gouda
In Gouda breidt het aanbod zich
steeds verder uit. Dit geldt ook

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Dus: bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan ben u van harte
welkom, graag tot ziens!

Gratis compost af te halen
Om alle inwoners van de gemeente Gouda te bedanken voor
het scheiden van afval, delen de gemeente en Cyclus op
verschillende locaties gratis compost uit. Elke inwoner kan
maximaal twee zakken van 40 liter GFT-compost ophalen.
Op de volgende data wordt
er compost uitgedeeld: 3 april
(markt bij het winkelcentrum
Bloemendaal), 4 april (markt
bij het winkelcentrum Goverwelle), 5 april en 7 april (beide
dagen op het parkeerterrein bij
Klein Amerika). De actie start
steeds om 9.00 uur en eindigt
als de laatste zak compost is
uitgedeeld.

Bewegen met korting
dankzij de Rotterdampas
Heeft u al een Rotterdampas? De pas waarmee Gouwenaars
gebruik kunnen maken van een aanbod van leuke activiteiten,
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.

De vrijwilligersorganisaties gaan
graag persoonlijk met u in gesprek. Kijk voor meer informatie
op: www.gouda.nl/vrijwilligersmarkt.

voor sportieve Gouwenaars!
Heeft Taekwondo uw belangstelling? U krijgt 25 euro
korting op een jaarlidmaatschap bij sportclub Akabbouz. Liever dansen? Wat
dacht u van Touche Sara, de
school voor dans en ontwikkeling? Daar krijgt u 50 procent korting op een maand
dansles. Gymnastiekvereniging Excelsior geeft aan kinderen 25 euro korting op een
jaarlidmaatschap. De Rotterdampas biedt ook voor sportieve Gouwenaars korting!

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

viering jubileum Volksuniversiteit Gouda
5 april – burgemeester Schoenmaker: opening kaasseizoen
6 april – wethouder van Vugt: in
ontvangst name gedichtenbundel Hanneke Leroux

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.
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 9 april tussen 17.00
- 18.00 uur. Ga naar de website
www.gouda.nl/collegespreekuur
www.gouda.nl

voor meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomst in de
agenda staan:
5 april – wethouder van Vugt:

@gemeentegouda

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.
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Bekendmakingen
28 maart 2018

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 28 en donderdag
29 maart 2018 zijn er bijzondere openbare 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)
589197 of griffie@gouda.nl.

Bijzondere
raadsvergadering
Woensdag 28 maart
Raadzaal, opening 20.00 uur
Op voorstel van de burgemeester
zijn drie raadsleden benoemd tot
leden van de commissie van onderzoek van de geloofsbrieven. De
commissie brengt mondeling verslag uit van het onderzoek van de
geloofsbrieven van de op 21 maart
door het centraal stembureau benoemde raadsleden.
- Besluit tot toelating van de
raadsleden
- Afscheid raadsperiode 2014-2018,
toespraak door de burgemeester
Sluiting
Donderdag 29 maart
Raadzaal, opening 20.00 uur
- Opening bijzondere raadsvergadering
- Installatie van de raadsleden
- Schorsing om de raadsleden
te feliciteren
- Heropening van de vergadering
- Benoeming waarnemend
presidium
Sluiting

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 20 maart onder meer het volgende besloten:
Garantstelling
Cheese Experience
In 2016 hebben twee Goudse initiatiefnemers aangegeven een Cheese
Experience in Gouda te willen beginnen. Aanleiding is de groei van het
aantal bezoekers aan Gouda en de
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beperkte mogelijkheden om Goudse
kaas te ervaren in de stad. Ze zien
mogelijkheden om een extra attractie en daarmee meer ‘beleving’ te
bieden op het gebied van kaas aan
het groeiende aantal bezoekers in
Gouda, uit de regio en daarbuiten.
De Cheese Experience kan een grote bijdrage leveren aan het toeristisch product van Gouda en aan de
ambitie om Gouda ook op het gebied van kaas verder te profileren. Dit
met het oog op de economische versterking van de stad. Meer bezoekers betekent meer bestedingen in
horeca en detailhandel en daarmee
samenhangend meer werkgelegenheid. Het college onderstreept deze
ambitie en heeft in principe besloten
een gemeentegarantie te verstrekken op een door de initiatiefnemers
van de Gouda Cheese Experience af
te sluiten lening. De raad krijgt nog
de mogelijkheid om hierop te reageren alvorens het college een definitief
besluit neemt.

Werk aan de weg
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april.
Kattensingel
Afgesloten van 4 april 6.00 uur t/m
9 april 6.00 uur.
Raam
Afgesloten van 23 april t/m 29
maart 2019 in één richting.
Korte Akkeren
Walvisstraat
- Afgesloten t/m 25 mei.
- Afgesloten t.h.v. de Gerard
Leeustraat t/m 14 juni.
Gansstraat
Afgesloten tot 28 maart 16.00 uur.
Kort Haarlem
Fluwelensingel
Afgesloten van 7 april 22.00 uur tot
9 april 5.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Burgemeester Jamessingel nabĳ 25 (kadastraal bekend onder
3833 H GDA01), het plaatsen van
een R-net Landmark (15-03-2018);
Driewegplein 3, het samenvoegen
van de winkelruimte en aanpassen
van de gevel (18-03-2018);
Dunantsingel 314, het plaatsen
van de naam van de kerk op de gevel (14-03-2018);
Pinksterbloemstraat 5, het plaatsen van een dakopbouw (13-032018);
Ranonkelplantsoen 16, het plaat-

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

sen van een dakopbouw (13-032018);
Tweede Moordrechtse Tiendeweg 14a, het aanleggen van een
in-/uitrit en parkeerplaatsen (0803-2018);
Weerestein 11, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde (0903-2018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Groenhovenpark 6, het bouwen
van een materiaalopslag (15-032018);
Hoogstraat 2, het aanbrengen van
gevelreclame en het schilderen van
de luifel (19-03-2018);
Nieuwehaven 244, het bouwen
van een atelier in de achtertuin van
de woning (16-03-2018);
Pim Mulierlaan 4, in het aanpassen van de materialisering van de
gevel en het dak (20-03-2018);
Prunuslaan 34, het realiseren van
een aanbouw aan de voorzijde (1903-2018).
Verlenging beslistermĳn
Ronsseweg 706, het plaatsen van
wegschuifbare
balkonbeglazing
(12-03-2018);
Ruigenburg 76, het plaatsen van
een dakkapel en een dakopbouw
(15-03-2018).

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.
Magné, C.H.C.P. / Geboren: 0211-1978 / Vijzelmolenerf 19 / Datum
vertrek: 28-02-2018
Hussein Mahamed Hussein / Geboren: 10-01-1987 / Acaciaplein 21
/ Datum vertrek: 05-03-2018
Muhudin Giaasi Mahamed / Geboren: 01-01-1992 / Acaciaplein 21 /
Datum vertrek: 05-03-2018
Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden
Burgemeester en wethouders zijn
van plan het volgende besluit te
nemen:
Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor nieuw te bouwen woningen op de locatie tussen
de Voorwillenseweg en de Gedenklaan te Gouda.
Dit ontwerpbesluit en de daarbij
behorende stukken liggen vanaf 29
maart 2018 gedurende zes weken
ter inzage bij de gemeente Gouda.
Dit ontwerpbesluit is geregistreerd
onder kenmerk 2016130562.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen
over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester
en wethouders van de gemeente
Gouda indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Midden-Holland (tel. 088 - 54 50
000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend
via info@odmh.nl.
Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen naar voren brengen
over een ontwerpbesluit, kunnen
later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Ter inzage legging
ontwerpbestemmingsplan Gedenklaan

Het ontwerpbestemmingsplan Gedenklaan ligt van 29 maart 2018 tot
en met 9 mei 2018 voor een ieder op
de volgende wijzen ter inzage:
- Digitaal via de website http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=NL.
IMRO.0513.1014BPGedenklaanOB02
- Op papier tijdens de openingsuren
van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Kijk voor meer informatie op www.
gouda.nl/ruimtelijkeplannen.
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan
Gedenklaan.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de Gemeenteraad van Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid
en advies, postbus 1086, 2800 BB
Gouda.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak
maken via de heer S. Reijnders, tel.:
0182-58 8412 of via swen.reijnders@gouda.nl

Kennisgeving besluit
op aanvraag
omgevingsvergunning
Goudkade 16
Op 26 februari 2018 heeft de Omgevingsdienst
Midden-Holland
(ODMH) namens de gemeente Gouda een besluit genomen op de aanvraag voor een veranderingsvergunning voor het frequenter inzetten van
een mobiele puinbreker ter plaatse
van de Goudkade 16 in Gouda. De
vergunning is toegekend.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 1
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Gedenklaan voor de
tweede keer ter inzage leggen.

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.

Op de locatie Gedenklaan heeft een
schoolgebouw gestaan welke ter
voorkoming van overlast door vandalisme eind 2011 is gesloopt. Het
ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de bouw van zes (half)vrijstaande woningen aan de Voorwillenseweg en twaalf rijwoningen aan
de Gedenklaan mogelijk te maken.
Het eerste ontwerpbestemmingsplan Gedenklaan heeft van 9 maart
2017 tot en met 19 april 2017 ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan
is in overleg met de buurt aangepast
en wordt nu nogmaals opnieuw als
ontwerp ter inzage gelegd.

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-mail-

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-

adres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van
het besluit niet. De termijn voor het
indienen van een bezwaar start op
22 maart 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 de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. 088-54 50 000.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:
Mevrouw P. Otten, namens werkgroep verzetshelden Oosterwei.
Het plaatsen van zes verzetshelden borden.
Locatie: Oosterwei.
Vergunning verleend op 21 maart
2018.
Verzenddatum vergunning 21 maart
2018.
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).
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

