Gemeente Gouda

Afval scheiden gaat Goudse
inwoners geld opleveren
Inwoners van Gouda lopen nog flink achter bĳ het scheiden van
huishoudelĳk afval. Er komt een nieuw afvalbeleid om daar wat
aan te doen. Het plan is dat u minder gaat betalen als u afval beter
scheidt. Kom naar de speciale informatieavonden en denk mee.
Per Gouwenaar wordt nu jaarlijks 212 kilo restafval aangeboden. In de meeste andere gemeenten is dit veel lager. Het
landelijke doel is zelfs maar 100
kilo per persoon.

gaat bijvoorbeeld om papier,
plastic, drankcartons, glas en
groente- fruit- en tuinafval (gft).
Door beter te scheiden werkt u
mee aan een duurzame stad en
het scheelt in uw portemonnee.

Beter scheiden kan makkelijk, want meer dan de helft van
het huidige restafval bestaat uit
waardevolle grondstoffen. Het

Inloopavonden
Wij informeren u graag over de
plannen en zijn benieuwd naar
uw ideeën, tips en suggesties.

De vier avonden zijn van 17.30
tot 20.30 uur. Kom dus langs
wanneer het u uitkomt:
• Maandag 7 maart - De Garenspinnerij, Turfsingel 34a
(Korte Akkeren, Stolwijkersluis,
Westergouwe);
• Maandag 14 maart - De
Chocoladefabriek, Klein Amerika 20 (Binnenstad, Nieuwe Park,
Kadebuurt, Kort Haarlem);
• Maandag 21 maart - De
Veste, Ridder van Catsweg 300
(Achterwillens,
Bloemendaal,
Plaswijck, Gouda Noord);
• Donderdag 24 maart - Nelson Mandelacentrum, Bernadottelaan 79 (Goverwelle, Gouda Oost).
Kunt u niet op de inloopavond
die voor uw wijk is bedoeld?
Kom dan langs op één van de
andere data. Op www.gouda.nl/
afvalscheidenloont kunt u meer
informatie vinden over afvalscheiding. De komende maanden werken we alle plannen verder uit en voor de zomer ligt er
een voorstel in de gemeenteraad.

BSGR verstuurt aanslag lokale heffingen
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rĳnland (BSGR) heeft de afgelopen week de gecombineerde aanslagen gemeentelĳke en
waterschapsbelasting verstuurd, uit naam van de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rĳnland.
Op de website www.bsgr.nl is
veel informatie te vinden over
de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Ook vindt u
er een ‘Digitale balie’, waar u de
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Omdat de BSGR naar een andere bank is overgegaan, is
met ingang van 2016 een nieuw
bankrekeningnummer (IBAN) in
gebruik genomen. Op de aanslagen staat in rode tekst weergegeven dat de BSGR een
nieuw
bankrekeningnummer
heeft: NL64 INGB 0007060565.

Keramiekatelier De Zwaan
zoekt vrijwilligers
Het VrĳwilligersInformatiePunt van de gemeente Gouda geeft onder meer informatie, advies en helpt bĳ het vinden van vrĳwilligers. Zo heeft Stichting Keramiekatelier De Zwaan onlangs haar
deuren geopend en is op zoek naar enthousiaste vrĳwilligers.
De Zwaan biedt arbeidsmatige
dagbesteding voor mensen met
een arbeids- en/of maatschappelijke beperking. Met de deelnemers gaan zij keramiek vervaardigen in de werkplaats en
verkopen in de winkel.
Vrĳwilligers gezocht
De stichting is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor het
ontwerpteam, ondersteuning bij
het maken van de keramiek, het
draaiend houden van de koffie-

Expositie: Wondere Wereld
van Paul Boermans
Fotograaf Paul Boermans vangt structuren door zĳn lens van
de camera. De nerf in het hout, de rimpeling in het water, de
barst in een steen, de afdruk in het zand, de plooi in de stof.
Dat is het fundament van zĳn werk en het is in maart te zien
in het Huis van de Stad.

meeste zaken direct zelf kunt
regelen. U heeft in de meeste
gevallen wel uw DigiD nodig.

Bankrekeningnummer

In contact met het college

hoek en de schoonmaak. Daarnaast is administratieve ondersteuning welkom en zoekt De
Zwaan iemand die zich bezig gaat
houden met de promotie.
De stichting biedt een inwerkprogramma aan elke vrijwilliger, die
een korte training krijgt waarin de
vrijwilligers onder andere kennis
nemen van de methodiek waarmee De Zwaan werkt. En erg belangrijk daarbij: plezier en gezelligheid staan hoog in het vaandel.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over
deze of andere vrijwilligersfuncties op de website Goudvoorelkaar van het VIP via www.
gouda.nl/vip. Voor advies en informatie is het VIP bereikbaar via
vip@gouda.nl of tel. 14 0182.

en Verkeer)? Op woensdag 23
maart kunt u van 11.00 tot 12.00
uur vragen stellen @HildeNiezen
en @lauraWerger. Gebruik tijdens uw vragen #twGouda.

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

Kopje koffie met de wethouder

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 14 maart tussen 17.00 en
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:
3 maart: Burgemeester Schoenmaker - introduceren les Tolerantiepakket bovenbouw De Cirkel;

Tel. 14 0182

7 maart: Wethouder Tetteroo hoogste punt Trefkuil-locatie;
10 maart: Wethouder Tetteroo –
naturalisatieceremonie;
11 maart: College - NL Doet;
18 maart: Wethouder Tetteroo Gast van de Stad.
College Ontmoet
Op 8 maart gaat het college op
bezoek bij de kringloopwinkel
van stichting Emmaus in Gouda.
Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Werger (Zorg en Sport) en Niezen
(Stedelijk beheer, Duurzaamheid

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl
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Nieuws
Bekendmakingen
2 maart 2016

Heeft u vragen of opmerkingen
over wat er in de stad of uw wijk
gebeurt? Wilt u weten waarom
de gemeente bepaalde keuzes
heeft gemaakt? Dat kan op zaterdag 5 maart van 10.00 tot
11.00 uur. Dan zit wethouder
Rogier Tetteroo in De Chocoladefabriek voor u klaar met een
kop koffie of thee.
www.gouda.nl/twitter

Rogier is wethouder werkgelegenheid en ruimtelijke zaken, maar hij is er op die dag
ook voor vragen over andere
gemeentelijke onderwerpen. U
bent welkom! Aanmelden vooraf is niet nodig. Het volgende
inloopmoment is woensdag 23
maart van 09.00 tot 10.00 uur
in Zorgcentrum Savelberg.
www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
2 maart 2016

Gemeente Gouda

te- en provinciebestuur. De Gemeenschappelijke regeling van
het Streekarchief Midden-Holland
(SAMH) dient hierop te worden
aangepast.

modelverordening ex artikel 212
Gemeentewet gepubliceerd. Dit is
aanleiding geweest om de verordeningen 212, 213 en 213a uit 2008
aan te passen.

Verordening 212 en 213a
gemeentewet
In verband met een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving heeft
de VNG in maart 2014 een nieuwe

Sluiting
Op woensdag 16 maart 2016 komt
de raad bijeen voor een verkennende raadsbijeenkomst.

Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Rutgersstraat
en het Olympiadeplein t/m 8 april.

verdieping (23-02-2016);
Winterdĳk 6, realiseren van een
entreepui en het wijzigen van de
vluchtwegen (25-02-2016).

(zie Toelichting).

Westergouwe
Voltaweg
Deels afgesloten tussen de Marconistraat en de Edisonstraat t/m
9 maart.

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

Burgemeester en wethouders van
Gouda hebben op 24 november
2015 het Besluit elektronisch berichtenverkeer Gouda vastgesteld.
Het besluit dat gebaseerd is op
artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, stelt
eisen aan het gebruik van de elektronisch verstuurde berichten via email of webformulieren.

Omgevingsvergunningen regulier

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Achterwillens
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van nummer
115 net voor de Dobbestraat t/m 8
april.
Binnenstad
Kuiperstraat
Afgesloten t/m 18 maart.
Molenwerf
Afgesloten t/m 20 mei.
Oosthaven
Afgesloten tussen de Lange Nootgodstraat en de Dubbele Buurt t/m
1 april.

Turfmarkt
Afgesloten (even-/noordzijde) ter
hoogte van nr. 112 op 2 maart.
Kort Haarlem
Boelekade
Afgesloten tussen de Jan v/d Heijdenstraat en Achter de Schouwburg:
• t/m 4 maart 16.00 uur;
• van 7 maart 7.00 uur t/m 11
maart 6.00 uur;
• van 14 maart 7.00 uur t/m 18
maart 16.00 uur.
Bothastraat
Afgesloten t/m 4 maart.
Von Suttnerstraat
Afgesloten tussen de Nansenstraat
en de Joubertstraat van 7 t/m 11
maart.
Noord
Wethouder Venteweg
Gefaseerde afsluiting van noord
naar zuid over de gehele Wethouder Venteweg t/m 25 maart.

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-

Ingediende aanvragen
nabĳ Crabethstraat 2 - 43, vervangen van de riolering (18-022016);
Simonszand 2, realiseren van een
extra uitweg Simonszand 2 (22-022016);
St. Barbarahof, kappen van een
boom (19-02-2016);
Burgemeester van Reenensingel 101, vestigen van een lunchroom in kantoorgebouw (22-022016);
Fluwelensingel 53, wijzigen van
de bestemming (22-02-2016);
Jan van Beaumontstraat 2 - 6,
veranderen van de in-/uitrit (17-022016);
Kampenringweg 45a, plaatsen
van bedrijfsreclame (23-02-2016);
Wagenaarstraat 10 en 12, realiseren van 2 aanbouwen op de 2e
verdieping (12-02-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
hoek Vogelenzang/Jan Kottenerf, kappen van 2 bomen (19-022016);
Rottumerplaat 2, bouwen van een
woning (kavel 7 Westergouwe) (2402-2016);
Adriaen Gerridsz de Vrĳestraat
14, betrekken van het inpandige
balkon bij de woonruimte (25-022016);
Kleiwegstraat 20, wijzigen van de
gevel (24-02-2016);
Motetplein 11, uitbreiden van
woonhuis, plaatsen van erfafscheiding en vestigen van praktijkruimte
(23-02-2016);
Wagenaarstraat 10 en 12, realiseren van 2 aanbouwen op de 2e

Verlenging beslistermĳn
Lage Gouwe 64 A, aanbrengen
van gevelreclame (19-02-2016).

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 staan ingeschreven.
Marinova, P.T. / Geboren: 29-081981 / Reinaertplein 21 / Datum
vertrek: 02-02-2016;
Marinova, L.L. / Geboren: 11-052001 / Reinaertplein 21 / Datum
vertrek: 02-02-2016;
Bekooy, R. / Geboren: 11-08-1965
/ Nijverheidsstraat 3 / Datum vertrek: 02-02-2016;
Fiksel, M. / Geboren: 03-12-1979
/ Paradijs 48 / Datum vertrek: 0402-2016.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit
besluit, kunt u een bezwaarschrift
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gouda

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

Besluit elektronisch berichtenverkeer Gouda

Het besluit ligt ter inzage in het
Huis van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1, 2803 PG te Gouda.
Het besluit is elektronisch bekendgemaakt en opgenomen op www.
overheid.nl.

Ontheffing
geluidshinder
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Gouda hebben het
volgende besluit genomen:
Het verlenen van een ontheffing
van het verbod op het veroorzaken
van geluidshinder aan de gemeente Gouda in verband met de reconstructie van het straatwerk aan de
Korte Vest en de kruising bĳ de
Kleiwegbrug in een weekend van
zaterdag 18.00 uur tot maandag
06.00 uur in de periode van 4 april
tot en met 23 mei 2016. De werkzaamheden vinden zowel in de dag-,
avond- als nachtperiode plaats.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit de daarbij behorende stukken op afspraak
inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te
Gouda via tel. (088) 54 50 000.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit (29 februari
2016) een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet 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.
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 griffierrecht verschuldigd.
U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Deze
bekendmaking staat ook op de
website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris
drs. B. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Referendum Verkrijgbaarstelling tekst wet
en Associatieovereenkomst
De burgemeester van Gouda maakt
bekend, dat de tekst wet en Associatieovereenkomst, voor het raadgevend referendum van woensdag
6 april 2016, over een wet die strekt
tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de EU en
Oekraïne, vanaf 9 maart 2016 verkrijgbaar is in het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein. De tekst
is ook te downloaden via www.gouda.nl/verkiezingen.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

