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Begroting 2018
op hoofdlijnen

Lokale Heffingen dalen
• Verlaging van OZB met € 2 miljoen (structureel)
en Rioolheffing met € 0,9 mln (eenmalig)
• Voor een gemiddelde woning van € 176.000 betekent
dit een verlaging van € 1.000 (2017) naar € 977 (2018)

Te weinig budget vanuit Rijk voor:
Bijstand:

Dankzij strak financieel beleid in de afgelopen
drie jaar kan de gemeente Gouda niet alleen een
aantal stevige tegenvallers opvangen, maar ook
ruimte maken voor belangrijke investeringen in de
stad én de lasten voor inwoners verlagen.

Jeugd:

Rijk +
heffingen

Gouda

€24,8

€24,4

€27,4

mln

mln

mln

Rijk

Gouda

€22,9
mln

Economie

Zorg

Werk en inkomen

Jeugd, onderwijs en sport

• Verbeteren aantrekkelijkheid
Goudse Poort en ‘Shell-entree’
• Verder verlevendigen binnenstad
• Aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt verbeteren
• Faciliteren ‘Cheese Experience’initiatief
• Onderzoek verbreding Chocoladefabriek
• Uitrol ‘Goudse geheimen’ richting
Gouda 750 jaar

• Start Sociaal Team 0 - 100+
• Ontschotting budgetten Wmo
en Jeugdhulp voor integrale
ondersteuning
• Nieuw buurtservicecentrum Noord
(wkc Bloemendaal/Lekkenburg)
• Verbeteren digitale dienstverlening
(Goudawijzer)

• Start modernisering sociale dienst
• Verbeteren schuldhulpverlening
• Betere kansen op de arbeidsmarkt
voor mensen in de bijstand

• Start preventief interventie team
gericht op voorkomen ernstige
gedragsproblemen
• Extra middelen aanpak huiselijk
geweld en kindermishandeling
• Gelijkschakelen kinderopvang en
peuterspeelzalen
• Verhuizing Casimirschool en
streekarchief bij verkoop
Weeshuiscomplex
• Nieuwe sporthal voor 10 jaar
Groenhovenbad (Tobbe-locatie)

Wonen

Duurzaamheid

Burgerinitiatieven

Veiligheid

• Meer woningen en voldoende
sociale huurwoningen
• Tegengaan van leegstand
• Extra stallingsruimte voor fietsen
Kop van de Kleiweg en NS-station

• Afval scheiden Loont
• Aanpak zakkende Goudse bodem
• Deelname aan landelijk Fonds
Duurzaam Funderingsherstel
• Verduurzaming gemeentelijk
vastgoed

• De ‘Kracht van de Samenleving’
ontsluiten
• Initiatieven zoals GoudApot en
GoudAsfalt
• Burgers meer regie geven door
experimenten met ‘right to
challenge’

• Continueren subsidieregeling
tegen inbraken
• Top 60-aanpak specifiek richten
op woninginbrekers
• Herkennen van ondermijningssignalen
• Extra handhaving verkeerd
geparkeerde fietsen Kop van de
Kleiweg en NS-station

Inkomsten en uitgaven 2018

Economie,
cultuur en
stadsmarketing:
€ 14,5

Bedragen x € 1 mln.

Gemeentefonds
algemeen:
€ 90,4
Gemeentefonds
sociaal domein:
€ 55,3

OZB:
€ 14,2
Rioolheffing:
€ 15,2
Afvalstoffenheffing:
€ 9,5
Overige lokale
heffingen:
€ 9,5
Grondexploitaties:
€ 10,4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

Toevoeging
aan reserves:
€ 4,4
Veiligheid
en Bestuur:
€ 11,7

verwacht resultaat: € + 0,5
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Financiering
en dekkingsmiddelen:
€ - 0,6

Uitgaven
€252,1

Burgerinitiatieven
en publiekszaken:
€ 2,8

Overig
€ 7,7

Huur &
erfpacht
€ 7,7

Werk en
Inkomen:
€ 47,3
Jeugd:
€ 27,9

Ruimtelijke
ontwikkeling
en wonen:
€ 15,7

Duurzaamheid
en stedelijk beheer:
€ 45,6

Inzet van
reserves:
€ 5,9

Weerstandscapaciteit 2014-2020

Onderwijs
en sport:
€ 23,4

Specifieke
uitkeringen Rijk:
€ 27,6

Inkomsten
€252,6

Zorg (Wmo):
€ 38,6

2022

0

Ontwikkeling vaste schuld
90% VNG-norm obv.begroting 2018: € 210 miljoen

Overhead:
€ 20,5
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College presenteert begroting 2018
Financiën op orde, ruimte voor nieuwe investeringen en
lastenverlaging inwoners

Investeren in Gouda
In de programmabegroting 2018
- 2021 maakt het college onder
andere geld vrij om het fietsparkeren rondom het stationsgebied aan te pakken, om extra te investeren in preventie
en de aanpak van woninginbraken, om deel te nemen aan een
fonds voor funderingsproblematiek, om een buurtservicecentrum op de Lekkenburg mogelijk te maken en om een sporthal
voor 10 jaar te realiseren naast
het Groenhovenbad. Daarnaast
wordt ondersteuning geboden aan de initiatiefnemers van
de Cheese Experience en worden voorbereidingen in gang
gezet voor de vervanging van
het bestaande afvalbrengstation door een duurzaam Eco-

park. Ook investeert het college
in ondersteuning van kwetsbare inwoners, de Stadspas alsmede preventie van armoede en
schulden.
Ruimte om tegenvallers op te
vangen
De begroting van de gemeente is
meerjarig sluitend, maar de marges zijn beperkt. Dit komt omdat
de gemeente structureel te weinig geld van het Rijk krijgt. Het
gaat dan om taken die de gemeente wettelijk moet uitvoeren
op het gebied van uitkeringen
en het verlenen van jeugdzorg.
Het college vindt goede zorg
een essentieel onderdeel van
haar beleid. Dit laat onverlet de
noodzaak om de kosten terug
te brengen. Wel heeft het colle-

Kom langs op een van de
informatiebijeenkomsten!
Vanaf 1 januari gaat Afval scheiden Loont van start. Maar
hoe werkt het nu precies? Kom langs op één van de
informatiebĳeenkomsten bĳ u in de buurt.
Wie afval beter scheidt
en minder restafval aanbiedt, gaat minder betalen. Gescheiden afval (o.a.
groente en tuinafval, papier, glas en plastic verpakkingen, blik en drankenkartons) kunt u onbeperkt
aanbieden, dat wordt betaald uit de vaste heffing
die fors verlaagd wordt.
Het is goed nieuws voor
de duurzaamheid van Gouda en voor uw portemonnee. Kijk op www.gouda.nl/
afvalscheidenloont
voor

meer informatie en rekenvoorbeelden.
Inloopavonden
Nelson
Mandelacentrum:
maandag 23 oktober, 17.30 –
20.30 uur, Bernadottelaan 79
(Gouda Oost, Goverwelle).
De Walvis: donderdag 26 oktober, 17.30 – 20.30 uur, Walvisstraat 1 (Korte Akkeren).
De Veste: maandag 30 oktober
17.30 – 20.30 uur, Ridder van

Laat uw auto (vaker)
staan en wordt beloond!
Voor inwoners die in Gouda wonen en met de auto naar hun
werk gaan in de regio Rotterdam, zĳn er twee interessante acties. Het doel is om de drukte op de wegen te verminderen door
het belonen van ander reisgedrag.
Krijg tot 300 euro geld terug op
de aanschaf van een e-bike,
fiets of OV-abonnement. Om in
aanmerking te komen voor deze
cashback reist u op dit moment
over (een deel van) de paarse
lijnen en woont u in Gouda. U
bent bij deelname van plan om
dit traject minimaal twee dagen
per week voor minimaal één jaar

fietsend of met het openbaar
vervoer af te leggen.
Reizen buiten de spits
Reist u op dit moment over (een
deel van) de paarse lijnen en
woont u in Gouda? Als u minder
of buiten de spits gaat rijden met
uw auto kunt u zich aanmelden
voor TURNN Around! U kunt tot

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

ge besloten om de tekorten nu
meerjarig in de begroting op te
nemen.
Financieel solide beleid en inwonerslasten lager
Door het strakkere financiële
beleid van de afgelopen jaren
kunnen de lasten omlaag. Het
college verlaagt de OZB voor
huishoudens met 1 miljoen euro
extra vanaf 2018 en stelt 0,9
miljoen euro beschikbaar om
de stijging van de rioolheffing
te beperken. Deze maatregelen
komen bovenop de OZB verlaging van 1 miljoen euro die al in
2017 is aangekondigd. De financiële reserves van de gemeente
zijn op peil en de schulden zijn
gedaald. Van rond de € 325 miljoen eind 2015 tot onder de €
290 miljoen eind 2018. Ook de
komende jaren blijft de dalende
trend zich voortzetten.
Vervolg
De gemeenteraad bespreekt de
programmabegroting in de eerste week van november.

Catsweg 300 (Gouda Noord,
Achterwillens, Bloemendaal,
Plaswijck).
Chocoladefabriek: donderdag 2 november, 18.00 – 20.30
uur, Klein Amerika 20 (Kort
Haarlem, kadebuurt, Binnenstad en Nieuwe Park).
Winkelgebieden
Winkelcentrum
Bloemendaal: zaterdag 28 oktober,
9.30 – 12.30 uur.
Centrum (hoek Kleiweg /
Turfmarkt): zaterdag 4 november, 9.30 – 12.30 uur.
Winkelcentrum Goverwelle:
zaterdag 11 november, 9.30 –
12.30 uur.

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 13 november tussen 17.00 - 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:
24 oktober – wethouder Dijkstra: openen nieuwe gebouw
dagbesteding Vorstman Atelier
28 oktober - burgemeester
Schoenmaker: openen Duurzaamheidsdag Gouda
13 november - wethouder Dijkstra: openen mantelzorgdag
Gouda

Inloopspreekuur
Heeft u vragen over bijvoorbeeld
sociale zaken, werk, schuldhulpverlening of een ander onder-

Meer weten
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college. Volg de gemeente op Twitter met @gemeentegouda of via
Facebook: Gemeente Gouda.

Vorige week dinsdag bracht het college van B en W een bezoek
aan Wijngo. De bouwtechnische groothandel is in 1960 door
Willem van Wijngaarden in Gouda gestart als eenmanszaak.
Tegenwoordig werken er 130 medewerkers bij Wijngo. Daarmee
staat Wijngo in de top 20 qua werkgelegenheid in Gouda.

KRACHTcentrale:
samenwerken aan de stad
Op 5 oktober vond de KRACHTcentrale plaats. Met workshops,
een gezamenlĳke maaltĳd van inwoners en ambtenaren en een
presentatie van GoudApot en GOUDAsfalt.
Zo’n honderd betrokken inwoners en ambtenaren spraken
elkaar over de samenwerking

tussen initiatiefnemers en gemeente. Wat gaat er goed en
wat kan er beter? De gesprek-

Foto: Oscar van der Wijk

Het college van B en W heeft de laatste programmabegroting
van deze bestuursperiode vastgesteld en legt deze nu voor aan
de gemeenteraad. Dankzĳ strakker financieel beleid in de afgelopen drie jaar kan de gemeente Gouda niet alleen een aantal
stevige tegenvallers opvangen, maar is er ook ruimte voor belangrĳke investeringen in de stad én kunnen de lasten voor inwoners omlaag. Het college is trots op de behaalde resultaten
van de afgelopen periode en op de nieuwe begroting. Meer informatie is te vinden op www.gouda.nl/begroting2018

werp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt op vrijdagmiddag 27
oktober van 13.00 tot 14.00 uur
een inloopspreekuur in het Huis
van de Stad. Kom dan gerust
langs. Aanmelding vooraf is niet
nodig. De koffie en thee staan
klaar. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in de Westergouwezaal op de begane grond.

ken resulteerden in een groot
aantal tips, complimenten en
verbeterpunten. Deze worden
nu geïnventariseerd en meegenomen voor het vervolgtraject
van het programma Kracht van
de Samenleving.
Programma Kracht van de
Samenleving
Het college wil de kracht van de
samenleving optimaal benutten,
om samen met inwoners Gouda
steeds mooier en fijner te maken. Met verschillende projecten worden burgerinitiatieven
ondersteund en gefaciliteerd.

360 euro verdienen door buiten
de spits te reizen.
Aanmelden of meer informatie?
Ga naar www.turnn.io/cashback.
De cashback actie op fiets en OV
loopt nog tot begin 2018. Aanmelden voor de TURNN Around!
campagne kan tot eind oktober
2017, vervolgens gaat u sparen
tot eind 2018.
Over TURNN
TURNN is het nieuwe reisplatform voor de Goudse en Rotterdamse regio. Het biedt onder
andere een app om alles voor je
reis te plannen, te reserveren én
te betalen. Kijk voor meer informatie op www.turnn.nl.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 25 oktober 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)
589197 of griffie@gouda.nl.

Besluitvormende raadsvergadering

Gemeente Gouda

gen naar aanleiding van het advies
van de Goudse Adviesraad Sociaal
Domein en wijzigingen die voortkomen uit drie jaar ervaring met de
huidige verordeningen.
Gemeenschappelĳke
regeling
Groenalliantie
Als gevolg van het uittreden van
de gemeente Alphen per 1 januari
2017 en de provincie Zuid-Holland
per 1 januari 2018 stelt het algemeen bestuur van de Groenalliantie aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling voor de
regeling te wijzigen.

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 Nieuwe
Regio of Groenalliantie.
Gelegenheid tot het geven van een
korte mededeling door leden van
het college van B&W.
Advies licentie lokale omroep
Op 6 mei 2017 is de licentie van
Stichting Regionale Omroep Gouwestad als lokale omroep geëindigd. Nu de licentie weer vrijvalt hebben zowel Gouwestad als
Stichting Gouda Media een aanvraag hiervoor ingediend bij het
Commissariaat voor de media
(CvdM). Het is aan de gemeenteraad om aan het CvdM gemotiveerd advies uit te brengen. Het
Commissariaat zal vervolgens een
keus maken tussen de twee gegadigden voor de licentie Goudse lokale omroep.
Verordeningen Jeugd en WMO
Voor een integrale aanpak op het
gebied van Jeugd en WMO is er
één juridisch kader nodig. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om een
nieuwe verordening vast te stellen
die de twee op dit moment geldige verordeningen voor Jeugd enerzijds en WMO anderzijds vervangen. Behalve een samenvoeging
van bestaande regelingen is deze
voorgestelde verordening gebaseerd op de nieuwe modelverordening en jurisprudentie, wijzigin-

Sluiting
Op maandag 6 en woensdag 8 november komt de raad bijeen voor
een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Binnenstad
De Vest
- Afgesloten van 21 oktober 9.00
tot 13.00 uur. De afsluiting is tussen de Houtenstraat en het Raam.
- Afgesloten op de aansluiting
met de Verlorenkost t/m 20 april
2018.
Paradĳs
Afgesloten t/m 20 oktober.
Bloemendaal
Ronsseweg
Eenrichtingsverkeer t/m 22 oktober (Bleulandweg - Ronsseplein).
Goverwelle
Knipmolenweg
De Knipmolenweg (tussen Runmolenerf - Pepermolenerf) is afgesloten van 20 oktober 7.30 tot
12.30 uur. Tussen 12.30 en 16.30
uur is de Knipmolenweg (tussen
Pepermolenerf - Snuifmolenerf)
afgesloten.
Goverwellebrug
De Goverwellebrug is afgesloten (halve baan) t/m 19 oktober
7.00 uur. De brug is van 19 oktober 7.00 t/m 20 oktober 17.00 uur
volledig afgesloten.
Weidebloemkwartier
Boterbloemstraat
Afgesloten t/m 26 oktober.
Ranonkelplantsoen
Afgesloten t/m 8 november.

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 schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (ziens-

Kort Haarlem
Nieuwe Veerstal
Afgesloten weg, fiets- en voetpad
t/m 30 november 17.00 uur.
Noothoven van Goorstraat
Afgesloten van 24 november 1.00
uur t/m 28 november 16.00 uur,
op korte tijdsintervallen (15-20
min.).
Oost
Dunantsingel
Afgesloten t/m 20 oktober. Gefaseerde afsluiting van de Dunantsingel tussen de Bernadottelaan
en de Nansenstraat.
Briandstraat
Afgesloten inclusief de kruising
met de Nansenstraat van 30 oktober t/m 17 november.
Plaswĳck
Bodegraafsestraatweg / Burg.
van Reenensingel
Op de kruising Bodegraafsestraatweg / Burg. van Reenensingel staan de stoplichten op
knipperen op 24 en 25 oktober
van 9.00 tot 15.00 uur.
Kramersweg
Afgesloten van 26 oktober 7.00
t/m 27 oktober 16.00 uur.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Beringlaan 15, het plaatsen van
een dakkapel voor en achter (1010-2017);
Isoldestraat 4, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde
(09-10-2017);
Markt 26a, het vervangen van de
kozijnen (09-10-2017);
Nieuwe Gouwe OZ kruising
Hanzeweg ZO, het reconstrueren van de Kruising Nieuwe Gouwe OZ- Hanzeweg (06-10-2017);
Ronsseweg 7, het legaliseren
van reclame-uiting (06-10-2017);
Vlamingstraat 35, het verbouwen van de winkel naar wonen
(04-10-2017);
Zwolleweg 2, het wijzigen van de
gevel en intern verbouwen (0910-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Heemskerkstraat 18, plaatsen
van een kozijn in de zijgevel (0910-2017);
Kuiperstraat 25a en 25b, het
verbouwen van het pand (09-102017);
Nieuwehaven 148, het renoveren
van het pand, gemeentelijk monument (12-10-2017).

Verlenging beslistermĳn
Fluwelensingel 35, het realiseren
van een studio in het pand (1210-2017);
Markt 16, het plaatsen van een
reclamebord, gemeentelijk monument (09-10-2017);
Oosthaven 13, het wijzigen van
kantoorfunctie naar woonfunctie, gemeentelijk monument (0910-2017);
Regulierenhof 8, het realiseren
van een woning, gemeentelijk
monument (09-10-2017);
Turfmarkt 112a, het plaatsen
van een hekwerk op het dakterras, gemeentelijk monument (1010-2017).

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.
Papagiannis, I. / Geboren: 20-121974 / Korte Tiendeweg 13 / Datum vertrek: 25-09-2017;
Dur, Z. / Geboren: 31-12-1979 /
Gedenklaan 88 / Datum vertrek:
25-09-2017;
Gradowski, P. / Geboren: 06-071983 / Warmoezierskade 8 / Datum
vertrek: 25-09-2017;
Vang, C.G. / Geboren: 25-01-1988
/ Bernhardhof 400 / Datum vertrek:
25-09-2017;
Wienen, G. / Geboren: 12-06-1994
/ Bernhardhof 400 / Datum vertrek:
25-09-2017;
Mujia Duarte, L.J. / Geboren: 0205-1977 / Bernhardhof 400 / Datum vertrek: 25-09-2017.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.

Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een mili-

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 neemt

euvergunning is dan niet nodig. Het
bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:
Modelbouw Club 'De Sluis', Ankerpad 2a, het wijzigen van de inrichting in verband met het zelfstandig verder gaan als modelbouw
vereniging.
De Beren Gouda, Harderwĳkweg
1, het starten van een horeca-inrichting.
Babypark Gouda, Industriestraat
15, het uitbreiden van de bestaande winkel.
Van der Speld Bouw B.V., Marconistraat 4, het starten van een
bouwbedrijf, uitsluitend kantoor en
opslag materieel en beperkte voorraad.
Bram's Gourmet Frites, Nieuwe
Gouwe O.Z. 13, het starten van een
bedrijf voor het bereiden en verkopen van verse friet.
Slangen Staal, Nĳverheidsstraat
24a, het veranderen van het bedrijf
ten aanzien van bodembeoordeling.
Smits Vastgoedzorg B.V., ter
hoogte van Veenzoom 50 (bouwplaats): het in gebruik nemen van
een tijdelijk aggregaat in verband
met onderhoudswerkzaamheden
aan woningen.
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Aanvraag Maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende aanvraag
ontvangen:
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een
omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig. In
bepaalde gevallen is het gewenst
aanvullende maatwerkvoorschriften op te leggen naast de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
Een aanvraag hiertoe is ingediend
door:
Zoet en Zalig, verzoek om vrijstelling te verkrijgen voor de plaatsing van een vetafscheider op het
perceel Spieringstraat 1, 2801 ZH
Gouda. De aanvraag is ingediend
op 26 september 2017 en heeft
kenmerk 2017230233.
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage.

Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders hebben de volgende besluiten genomen:
Achterwillenseweg 98B en 112,
het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het realiseren van 3
nieuw te bouwen woningen. Het
besluit tot het vaststellen van hogere waarden wordt genomen ten
behoeve van het projectbestemmingsplan Achterwillenseweg 98B
en 112.
Dit besluit is geregistreerd onder
kenmerk nummer 2016226645.
Goejanverwelledĳk 40-42, het
vaststellen van hogere geluidswaarden ten behoeve van het realiseren van vijf woningen. Het besluit
tot het vaststellen van hogere waarden wordt genomen ten behoeve
van het bestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42.
Dit besluit is geregistreerd onder
kenmerk nummer 2016224386.
De besluiten en de daarbij behorende stukken kunt u van 19 oktober
t/m 30 november 2017 inzien bij de
Omgevingsdienst Midden-Holland.
Binnen deze termijn kunt u beroep
tegen een besluit instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Een besluit blijft van kracht wanneer u beroep instelt, tenzij u een
voorlopige voorziening aanvraagt
bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State. In beide gevallen moet
u een bepaald bedrag (griffierecht)
betalen. Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden die eerder
zienswijzen hebben ingebracht
over een ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die het niet
eens zijn met de wijzigingen ten
opzichte van een ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over een ontwerpbesluit.
Inzage
Voor inzage kunt u tijdens kantooruren terecht in het kantoor van de
Omgevingsdienst Midden-Holland,
Thorbeckelaan 5 te Gouda via tel.
088 – 5450 000. Voor inzage buiten
kantooruren kan een afspraak worden gemaakt.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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.

