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‘FF buurten’ krijgt vervolg met Werk- en opleidingsplekken
spreekuur in Korte Akkeren
voor mensen in de bijstand

Woont u in Korte Akkeren Oud
en heeft u wensen of klachten
over uw woning of woonomgeving of wilt u gewoon iets kwijt
of weten? U bent van harte welkom op dit spreekuur.
Partners
Behalve de wijkagent, zijn ook
de woonconsulenten van de woningcorporaties Mozaïek Wonen
en Woonpartners Midden Holland en de gebiedsregisseur van

Gouda West aanwezig.
FF buurten
In de maand mei was de politie een maand lang actief vanuit een woning in Korte Akkeren.
Het doel hiervan was om dichter in de buurt te zijn en zo een
beter contact met bewoners te
onderhouden. Zowel de buurt
als de politie waren zeer positief
over dit project. Het ‘FF buurten’
spreekuur is hier een vervolg op.

Met de stad in gesprek over
aanpak woninginbraken
Rondom het thema woninginbraken organiseert de gemeente
Gouda op dinsdagavond 27 september een stadsbĳeenkomst.
Tĳdens deze avond willen we samen met bewoners in gesprek
over nieuwe en/of grensverleggende ideeën voor de aanpak
van de inbraken in onze stad.
Ondanks alle inspanningen van
veiligheidspartners en bewoners
blijven de inbraakcijfers in Gouda hoog. Elke inbraak is er een
te veel en we blijven constant op

2

Bekendmakingen

In verband met de formatiebesprekingen is er woensdag 28 september geen reguliere vergaderavond.
Actuele informatie kunt u bekijken
op de website van de gemeenteraad: www.gouda.nl/ris.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend

Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen
zijn alleen informatief.
Gildenburg, op het parkeerterrein
wordt een aantal locaties aangewezen waar op vaste dagen en uren
per week niet geparkeerd mag worden in verband met het innemen van
standplaatsen met een marktkraam.
De dagen en uren worden op onderborden aangegeven.
Groenlust, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Veenzoom, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

lager opgeleiden aan de kant.
Tegelijk constateert branchevereniging Bouwend Nederland
dat er behoefte is aan kwalita-

De EPZ (economic board van
Zuid-Holland) heeft daarom samen met de bouw- en infrabranche en overheden uit deze
provincie een slimme oplossing
bedacht in de vorm van een Infra Deal. En deze aanpak werkt:
In de Drechtsteden is al gestart
met ‘Infra Talent’, waarbij 8 jongens zijn ingezet op het wegenonderhoud in de gemeente
Dordrecht.

Lager opgeleiden
De werkgelegenheid in ZuidHolland moet en kan omhoog.
Ondanks aantrekkende economische groei staan vooral veel
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ber en van 12 t/m 14 oktober.
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Raam en de
Keizerstraat van 28 t/m 30 september en van 12 t/m 14 oktober.

De verkeersbesluiten liggen zes weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 22 september t/m 2 november 2016. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Bloemendaal
Jac. P. Thĳsselaan
• Afgesloten tussen de Hugo de
Vrieslaan en de Hopgaarde t/m 3
oktober.
• Afgesloten tussen de Hopgaarde en Kamillegaarde van 5 t/m 14
oktober.
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april 2017.

A12
Weekendafsluiting tussen Zoetermeer (N470) en knooppunt Gouwe van 30 september 22.00 uur
tot maandag 3 oktober 5.00 uur.
Weekendafsluiting tussen knooppunt Gouwe en Zoetermeer (N470)
van 7 oktober 22.00 uur tot maandag 10 oktober 5.00 uur.
Achterwillens
Middenmolenlaan
Afgesloten ter hoogte van de Voorwillenseweg t/m 7 oktober.
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van de Symfonielaan t/m 21 oktober.
Binnenstad
Hoge Gouwe
Afgesloten tussen de Raam en de
Keizerstraat van 28 t/m 30 septem-

Goudse Poort
Burgemeester Jamessingel
Verkeerslichten staan op knipperen
op 27 september tussen 10.00 en
12.00 uur.
Kort Haarlem
Groeneweg
Afsluiting van de Groeneweg tussen de Doelenstraat en de Wijde
Poort t/m 26 september.
Nieuwe Park
Keerkring
Gefaseerd afgesloten t/m 4 november.
Oost
Von Suttnerstraat
Afgesloten aan de zijde van de Bernadottelaan t/m 28 september.

Afsluiting Jac.
P. Thijsselaan
De Jac. P. Thĳsselaan is in fasen afgesloten vanwege ophoogwerkzaamheden.
De
werkzaamheden zĳn afgelopen maandag gestart.

De laan blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de
Groenhovenweg. Meer informatie vindt u op de website
www.gouda.nl/projecten.

Ben jĳ een beginnende of groeiende ondernemer? We helpen je graag je succes te vergroten! Door informatie, inspiratie, kennis en netwerk kun je leren hoe je een bedrĳf kunt
starten, laten groeien, positioneren en hoe je jezelf kunt ontwikkelen. Voorwaarden voor succesvol ondernemen!
Aanmelden
Ben jij een ambitieuze ondernemer en wil je verder groeien? Kom dan op 3 oktober

Vuurdoornlaan, vanwege het innemen van een standplaats worden
twee parkeerplaatsen op het parkeerterrein bij het winkelcentrum
aan de Vuurdoornlaan aangewezen
als parkeergelegenheid waarbij parkeren verboden is op zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur.

Vanwege de jaarlijkse kermis
wordt de markt op donderdag
22 en zaterdag 24 september verplaatst van de Markt naar
parkeerterrein Klein Amerika.

Informatieavond voor groeiende en
startende ondernemers op 3 oktober

Interesse?
De bijeenkomst is op 27 september van 19.30 tot 22.00 uur in De
Chocoladefabriek, Klein Amerika 20. Aanmelden kan via: www.
gouda.nl/stadsbijeenkomst. Hier
vindt u ook meer informatie over
de avond en de aanwezigen.

Tel. 14 0182

Verplaatsing
warenmarkt

De Jac. P. Thijsselaan is t/m 3
oktober afgesloten tussen de
Hugo de Vrieslaan tot aan de
Hopgaarde. Daarna volgt afsluiting van 5 t/m 14 oktober tussen
de Hopgaarde en Kamillegaarde.

naar de informatieavond. Kijk
voor meer informatie en aanmelden op www.GrowGouda.nl
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Werk aan de weg
Verkeersbesluiten

Voor onze stad ondertekende
Margriet Jongerius (interim directeur MO) de verklaring op
dinsdag 12 september bij de
Koningin Maximabrug in Alphen aan de Rijn. Voorzitter van
Bouwend Nederland, Maxime
Verhagen, vindt deze samenwerking belangrijk: “Het helpt
300 mensen die nu werkloos
zijn aan een opleiding en een
baan. Op deze manier komen
er honderden vakkrachten bij in
de grond- weg- en waterbouw.”

zoek naar nieuwe initiatieven en
onorthodoxe maatregelen om de
aanpak van de woninginbraken
te verbeteren en te intensiveren.
Hier hebben we u bij nodig.

21 September
2016
Gemeente Gouda,
Postbus 1086,
2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

De gemeente Gouda heeft met diverse overheden uit Zuid-Holland, opleiders en de bouw- en infrabranche een intentieverklaring gesloten om de komende drie jaar samen 300 werk- en
opleidingsplekken te creëren voor mensen in de bĳstand. Bĳ
deze ‘Infra Deal’ zet Gouda het herinrichten en ophogen van
Vreewĳk-Zuid als project in.

Walter Planĳe

Het ‘FF buurten’ spreekuur gaat vanaf 22 september van start
in Centrum Jan Ligthart, Snoystraat 4. Dit spreekuur vindt elke
twee weken op donderdag plaats van 17.00 tot 19.00 uur en is
een vervolg op de ‘FF buurten’ actie in mei.

tief goed geschoolde mensen in
de grond-, weg- en waterbouw.

www.gouda.nl

Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat
t/m De Rijkestraat t/m 7 oktober.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Esdoornstraat 45, kappen van
een boom (12-09-2016);
Getĳmolenerf, kappen van een
dode boom Getijmolenerf (12-092016);
Mercatorpad/Livingstonelaan,
kappen van een dode boom (1209-2016);
Achter de Vismarkt 8, realiseren
van een opbouw op de badkamer
begane grond (12-09-2016);
Doelenstraat 11, verbouwen van
winkel naar drie appartementen
(14-09-2016);
Gouderaksedĳk 93, vervangen en
vergroten van de hooiberg (02-092016);
Kleiweg 74, wijzigen van de voorgevel (09-09-2016);
Raam 9b, plaatsen van een balkonhek (legalisatie) (08-09-2016);
Sluisdĳk 15, aanleggen van een
zandtransportleiding (12-09-2016);
Sophiastraat 35, realiseren van
een aanbouw en plaatsen balkon
(12-09-2016);
Spoorstraat 11 en 13, verbouwen
van een winkel en woning naar vijf
appartementen (13-09-2016);
Stationsplein 1, inrichten van een
bouwplaats (08-09-2016);
Taxusweg 11, kappen van een
boom (07-09-2016).
De ingediende aanvragen liggen

www.gouda.nl/twitter

niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Dagpauwoogstraat 1 t/m 23 en
Middenwillenseweg 113 t/m 177,
bouwen van 55 woningen (13-092016);
Houtmanspad, kappen van drie
bomen Houtmanspad achter de
Kijkshop (13-09-2016);
Burgemeester van Dĳkesingel
10, plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde (13-09-2016);
Fluwelensingel 96, 96a, 96b, 96c
en 96d, verbouwen van het pand
tot vijf woningen (13-09-2016);
Gouderakse Tiendweg 20 (volkstuinencomplex), plaatsen van een
kas in volkstuin (tuin 91) (12-092016);
Graaf Adolfstraat 2, kappen van
een boom (09-09-2016);
Ĳssellaan 98, plaatsen van een
overkapt bouwwerk (zonwering) in
de achtertuin (13-09-2016);
Landluststraat 93, plaatsen van
dakkapellen (14-09-2016);
Lem Dulstraat 91, plaatsen van
een uitgifterobot (13 09 2016);
Nieuwe Gouwe O.Z. 2, vervangen
van de luchtbehandelingsinstallatie
en de koelmachine (12-09-2016);
Raam 9, (gedeeltelijk) verplaatsen
van een hekwerk van een dakterras
(13-09-2016);
Slotemaker de Bruïnestraat 37,
plaatsen van een scootmobielstalling (14-09-2016);
Sportlaan 4a en 4b, bouwen van
een voetbrug (Springers-locatie)
(13-09-2016);

www.gouda.nl/facebook

Stationsplein 1, inrichten van een
bouwplaats (14-09-2016);
Taxusweg 11, kappen van een
boom (12-09-2016).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting). Om het besluit in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.
Verlenging beslistermĳn
Kanaalstraat 31, wijzigen van de
brandcompartimenten (13-09-2016).

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve opneming gegevens vertrek
De volgende 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
Vervolg op
gemeentepagina 2
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staan ingeschreven.
Nĳhuis, H.B.F. / Geboren: 15-081991 / Groenlust 47 / Datum vertrek: 15-08-2016.
Bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gouda (zie
Toelichting).

Ontheffing geluidshinder (APV)
Burgemeester en wethouders hebben het volgende besluit genomen:
Het verlenen van een ontheffing van

Gemeente Gouda

het verbod op het veroorzaken van
geluidshinder aan Swietelsky Rail
Benelux B.V. vanwege werkzaamheden aan het spoor van de Moordrechtaansluiting Gouda in de periode van zaterdag 22 oktober 1.00
uur tot zondag 23 oktober 9.00 uur.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5, Gouda (via tel. 088- 54 50
000). Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2016178304.
Bezwaar?

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?
Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen kunt u geen bezwaarschrift
indienen. Wel kunt u schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (ziens-

Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit d.d. 16 september 2016 een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
onder vermelding van het bovengenoemde kenmerk worden gestuurd
naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda (Postbus 1086, 2800 BB
Gouda). Aan de behandeling van
het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit
niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige voorziening

worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Als om een voorlopige voorziening
wordt verzocht, geldt het besluit
pas nadat op het verzoek is beslist.
Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
U kunt een voorlopige voorziening
ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden. Deze bekendmaking staat ook op de web-

wĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u
hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen. Zienswĳzen zĳn openbaar
en worden gestuurd aan de aanvrager van de vergunning of ontheffing. Als u
uw zienswĳze geheim wilt houden, moet u hierom vragen.
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 te ondertekenen. Het college of de burgemeester nemen

site van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend

stembureau voor de verkiezing
van de leden van de raad van de
gemeente Gouda, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet
bekend, dat de heer P.T.J. Ruĳgrok, wonende te Gouda, is benoemd verklaard tot lid van de
raad van de gemeente Gouda (7
september 2016).
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Benoeming lid van de
gemeenteraad
De voorzitter van het centraal
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.

