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Gemeente Gouda

Gouda ligt goed!

Toekomstvisie met beeld van Gouda in 2030 is klaar
Het traject om te komen tot een toekomstvisie voor Gouda is
klaar. Er is nu een beeld hoe de stad er in 2030 uitziet en waar
de gemeente met al haar partners naar toe wil werken. Sociaal
gezien profileert Gouda 2030 zich als een stad van tolerantie en
ontmoetingen. Naast haar historie komt ook de kennis van bodemdaling erbij als kwaliteit. Gouda wil in 2030 een levendige
én betaalbare stad zijn voor jongeren. Als laatste is Gouda een
knooppunt met ontwikkelkansen. ‘Gouda ligt goed!’ is daarbij
de gedeelde leuze om dit alles mogelijk te maken.
De gemeente heeft de toekomstvisie niet alleen opgesteld; zij heeft daarbij de mening gevraagd van inwoners,
scholieren, bedrijven, omliggende gemeenten en andere
partners. Dit is gebeurd via een
regiegroep, diverse bijeenkomsten, gesprekken en interviews,
een debat en een online enquête. “Het college is iedereen die
heeft meegedacht zeer dankbaar. Het heeft geleid tot een
toekomstvisie met een duidelijke richting”, aldus burgemees-

ter Mirjam Salet. De ambities
zijn verwoord in de toekomstvisie, die inmiddels klaar is voor
bestuurlijke besluitvorming. Het
stuk is een samenspel tussen
regiegroep, college en raadsklankbordgroep. Op 10 juli
beslist de gemeenteraad over
deze visie.
Voortbouwen op Gouda’s
sterke punten
De toekomstvisie bouwt voort
op de identiteit en kwaliteiten
van de gemeente. Gouda on-

derscheidt zich op dit moment
van andere steden met drie
sterke punten, die het fundament vormen van de toekomstvisie. Zo heeft Gouda grote
historische waarde en cultuur.
Het aanbod aan voorzieningen,
evenementen en initiatieven
vanuit de stad is groot. En als
laatste kenmerkt Gouda zich
door haar centrale ligging, nabij
grote steden en natuur.
Presentatie voor de stad
Na de besluitvorming in de gemeenteraad is er een moment
ingepland dat de gemeente de
toekomstvisie toelicht aan inwoners en andere belangstellenden. Dit is ingepland op 17
september, van 19.30 uur tot
21.30 uur. De mogelijkheid tot
aanmelding voor deze bijeenkomst volgt nog, net als informatie over de locatie.
Kijk voor meer informatie over
de toekomstvisie op www.gouda.nl/toekomstvisie.

Ben jij sociaal maatschappelijk betrokken?
Dan zoeken wij jou! School’s Cool Gouda koppelt vrijwilligers
aan kwetsbare leerlingen die de overstap naar de middelbare
school gaan maken. Wekelijkse support van een mentor zorgt
voor een betere start in de brugklas met meer kans op betere
leerresultaten. Voor Gouda zoekt School’s Cool nog een aantal
vrijwillige thuismentoren (M/V).
Wat ga je doen?
Wekelijks bezoek en ondersteun
je jouw leerling. Reken hiervoor
op ongeveer 1,5 uur per week.
Je helpt bij schoolzaken maar
biedt ook een luisterend oor.
Andere zaken die belangrijk zijn
is dat er een gelijkwaardige verbinding is tussen school & thuis
en dat je betrokken en signalerend bent.

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

de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:
27 juni – burgemeester Salet
en wethouder Bunnik: lancering
Alphen & Gouda INTO business
5 juli – burgemeester Salet: openen nieuwe plein Casimirschool

Cyclus hervat plaatsing
GFT-verzamelcontainers
In opdracht van de gemeente Gouda gaat Cyclus deze week
verder met het plaatsen van nieuwe GFT-verzamelcontainers.
Het plaatsen van de containers heeft enige tijd stilgelegen na
klachten over de gebruiksvriendelijkheid.

Vanaf eind juni krijgt ieder huishouden dat gebruik maakt van
de GFT-verzamelcontainer een
informatiepakket met daarin
een brief, flyer en bundel met
circa 20 biozakjes.
Kijk voor meer informatie en
tips op www.gouda.nl/gft

Uw persoonsgegevens zijn
in goede handen
Van alle inwoners van de gemeente Gouda zijn gegevens opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Hierin is bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u geboren bent, waar u woont en
of u getrouwd bent
U maakt gebruik van deze gegevens als u een afschrift BRP
nodig heeft of voor de aanvraag
van een reisdocument of rijbewijs. Daarnaast worden uw
gegevens ook verstrekt aan
een groot aantal overheidsinstanties. In wet- en regelgeving
is vastgelegd welke instanties
welke gegevens krijgen. De

7 juli – burgemeester Salet: veteranendag Gouda
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.

In contact met het college

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 8

beeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een ander
onderwerp? Op donderdag 4 juli
kunt u naar het inloopspreekuur
van wethouder Rogier Tetteroo
komen. Dit is in het huis van de

juli tussen 17.00 - 18.00 uur.
Kijk op www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.

Stad tussen 14.00 – 15.00 uur.
Aanmelden vooraf is niet nodig,
u kunt zicht melden bij de balie.

Heeft u vragen over bijvoor-

Collegeagenda
Het college heeft onder andere

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Foto: Sandra Zeilstra

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.

Op de koffie bij
wethouder Dijkstra
Onder het genot van een kop
koffie op thee gaat wethouder
Corine Dijkstra graag met u in
gesprek.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

Na onderzoek blijkt dat het aanpassen van de verzamelcontainers geen optie is, vanwege de
hoge kosten. Het gebruik van
biologisch afbreekbare zakjes
kan veel klachten voorkomen.
Zo werpt u het afval met zak en
al in de container, dit is niet alleen makkelijker, maar verkleint
ook de kans op morsen.

Drinkt u op vrijdag 5 juli tussen 09.00 en 10.00 uur in
ontmoetingscentrum Nelson
Mandela in Gouda Oost een
kopje mee? Zij hoort graag
wat u bezig houdt op het gebied van de Wmo, jeugd en
welzijn, publieke gezondheid
of vernieuwing in het sociaal
domein in Gouda. Het kan
gaan om uw zorgsituatie, die
van een familielid of goede
kennis. Maar misschien wilt u
meer vertellen over uw ideeën
over de volle breedte van het
sociaal terrein of over het gehele (jeugd)beleid in Gouda;
dat hoort ze ook graag.

www.gouda.nl

gemeente beschermt uw gegevens met een privacyverordening. Daarin staat hoe we
met deze gegevens om moeten
gaan.
Geheimhouding
Wilt u extra privacy? Dan kunt
u uw gegevens voor bepaalde
instanties geheim houden. Het

kan ook voorkomen dat een in
de wet BRP genoemde derden,
zoals een advocaat, bij de gemeente om uw gegevens vraagt.
In dat geval mag u eerst uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.
Een verzoek om geheimhouding
kunt u doen via www.gouda.
nl/geheimhouding. U kunt ook
langskomen bij de balie van de
afdeling Services. Neem dan
een legitimatiebewijs mee. Kijk
voor de openingstijden op www.
gouda.nl/contact.
Uw gegevens
Daarnaast heeft u altijd het recht
om uw eigen persoonsgegevens
in te zien. Wanneer uw gegevens
onvolledig of onjuist zijn, heeft u
het recht een verzoek tot correctie in te dienen. Ook heeft u het
recht om het gemeentebestuur
te vragen welke gegevens van
u aan welke instanties zijn verstrekt. Verzoeken hiertoe kunt u
doen via www.gouda.nl.

Aanbieders van glasvezel
De gemeente krijgt sinds vorige week vragen van bewoners die
brieven hebben gekregen of leveranciers aan de deur hebben
gehad over de aanleg van glasvezel. We willen benadrukken dat
de gemeente op dit moment nog geen enkele instemmingsbesluit (vergunning) heeft afgegeven aan een van de leveranciers
van glasvezel. Zodra er een vergunning verleend is maken wij
dit officieel bekend.
Er zijn meerdere leveranciers
die in verschillende straten in
Gouda glasvezel willen aanleggen en maken daar ook reclame
voor. De gemeente kan de ontwikkeling van glasvezel niet tegenhouden. In het kader van de
telecomwet moet de gemeente
telecombedrijven gedogen.
Uiteraard is het aan de bewoners of ze gebruik willen maken
van glasvezel en zijn ze ook vrij
te kiezen welke providers aangesloten mogen worden. Er zijn ook
bewoners/bedrijven die meerdere aansluitingen willen hebben.
Er blijkt ook behoefte te zijn aan
glasvezel, het is echter niet verplicht.
@gemeentegouda

Rol gemeente
Een gemeente heeft een vergunningverlenende,
coördinerende en toezichthoudende
rol. Waar mogelijk probeert de
gemeente de partijen te laten
samenwerken in aanlegplanning en tracé-bepaling, om de
overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Niet
alle partijen in Gouda werken
samen. Op dit moment heeft de
gemeente nog geen enkele instemmingsbesluit (vergunning)
afgegeven aan een van de leveranciers.
Meer weten?
Kijk voor meer info en updates
op www.gouda.nl/glasvezel

gemeentegouda
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Bekendmakingen
26 juni 2019

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 3 juli is er een voorbereidende
raadsbijeenkomst.
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.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal, 20.00 uur:
Verkenning: Jaarrekening
In aanwezigheid van de accountant wordt het verslag van de
accountant, de reactie van het
college en het advies van de auditcommissie op beide stukken
besproken. Tevens kan het college openstaande politieke vragen
beantwoorden.
Verkenning en debat: Verkenningsdocument Energietransitie
Conform het bij raadsbesluit van
26 september 2018 vastgestelde
startdocument raadsbreed werken
“Samen maken we de stad”, is
een raadsbrede themawerkgroep
m.b.t. energietransitie aan de slag
gegaan om met elkaar een verkenningsdocument op te stellen. Het
verkenningsdocument is gereed
en wordt voor vaststelling door de
raad aangeboden.
Verkenning en debat: Verkenningsdocument Omgevingswet
Conform het bij raadsbesluit van
26 september 2018 vastgestelde
startdocument raadsbreed werken ‘Samen maken we de stad’, is
een raadsbrede themawerkgroep
m.b.t. omgevingswet aan de slag
gegaan om met elkaar een verkenningsdocument op te stellen. Het
verkenningsdocument is gereed
en wordt voor vaststelling door de
raad aangeboden.
Goverwellezaal, 20.00 uur:
Verkenning en debat: Verkenningsdocument Gouda 750
Conform het bij raadsbesluit van
26 september 2018 vastgestelde
startdocument raadsbreed werken ‘Samen maken we de stad’, is
een raadsbrede themawerkgroep
m.b.t. Gouda 750 aan de slag gegaan om met elkaar een verkenningsdocument op te stellen. Het
verkenningsdocument is gereed
en wordt voor vaststelling door de
raad aangeboden.
Verkenning en debat: Oprichting
stichting t.b.v. Fonds Geef Gouda Door
Het college is voornemens om een
stichting op te richten ten behoeve
van het Fonds Geef Gouda Door.
De raad wordt hierbij gevraagd om
als deze er zijn, zijn wensen of bedenkingen te uiten. Gelet op artikel
160, lid 2 uit de Gemeentewet kan
het college alleen een Stichting
instellen als de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen of
bedenkingen te uiten.

Gemeente Gouda
Verkenning en debat: Toekomstvisie Gouda
Op 21 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Gouda besloten
tot de start van een traject om te
komen tot een toekomstvisie. Binnen de in dit besluit vastgestelde
kaders is het traject in 2018 gestart. Inmiddels is de toekomstvisie gereed voor aanbieding aan de
gemeenteraad, ter behandeling.
Aan de raad wordt gevraagd:
- de Toekomstvisie Gouda 2030
vast te stellen,
- afspraken over de borging van
de toekomstvisie te maken
- kennis te nemen van het vervolgproces.
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: belangstellenden
worden van harte uitgenodigd
om bij deze bijeenkomst op de
publieke tribune aanwezig te zijn.
Indien men zich voor 3 juli,12.00
uur meldt bij de griffie (griffie@
gouda.nl of tel. 0182-589197) kan
men inspreken op het onderwerp
en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Verkenning en debat: Herbenoeming leden Raad van Toezicht Stichting Klasse
Via de brief van 9 april 2019 verzoekt de Stichting Klasse twee
leden van de raad van toezicht
(RvT) her te benoemen door de
gemeenteraden
Waddinxveen,
Woerden, Bodegraven/Reeuwijk
en Gouda. De gemeenteraden
zijn aan zet en bevoegd om de
leden van de RvT Stichting Klasse te (her)benoemen. Omdat het
Gemeenschappelijk Toezichthoudend Orgaan (GTO) is opgeheven,
is een separaat besluit per deelnemende gemeenten nodig.
Sluiting 23.00 uur
Op 10 juli is er een besluitvormende raadsvergadering.

Huisvestingsverordening
Gouda 2019
Op 19 juni 2019 heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening Gouda 2019 vastgesteld. In
deze verordening zijn regels opgenomen voor het toewijzen van
huurwoningen met een huur tot
€ 720,42. Voor het in gebruik nemen of geven van woningen die
onder de huisvestingsverordening
vallen, is een huisvestingsvergunning van de gemeente nodig. De
verordening bevat regels over het
aanbieden en toewijzen van de
woningen en de voorwaarden om
in aanmerking te komen voor een
urgentieverklaring.
Deze verordening treedt in werking
op 1 juli 2019.
Kijk voor de volledige regeling op
www.overheid.nl of in het Goudse
elektronische gemeenteblad, via
www.officielebekendmakingen.nl.
De Huisvestingsverordening ligt
gedurende zes weken, te weten
van 27 juni tot 8 augustus 2019,
ter inzage op www.gouda.nl/terinzage.

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

Bekendmaking nota
‘Actualisatie evenementenbeleid Gouda’
De gemeenteraad laat weten dat
zij op 22 mei 2019 de nota ‘Actualisatie evenementenbeleid Gouda’
heeft vastgesteld. U kunt de nieuwe nota inzien op www.overheid.
nl of bij de balie in het Huis van
de Stad. Heeft u vragen, dan kunt
u contact opnemen met het Klant
Contact Centrum van de gemeente Gouda via tel. 14 0182.

Subsidieverordening
Groenfonds Gouda
De gemeenteraad heeft op 6
maart 2019 de ‘Subsidieverordening Groenfonds Gouda’ vastgesteld. De verordening is op 11 juni
2019 bekendgemaakt in het elektronische Gemeenteblad 2019,
142158. De verordening heeft
tot doel initiatieven om Gouda te
vergroenen financieel te ondersteunen. De tekst van de verordening is terug te vinden op www.
overheid.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Naaierstraat, aanwijzing van een
oplaadlocatie voor elektrische
voertuigen.
Stationsplein, aanwijzing van tijdelijke bushaltes, intrekking van
taxistandplaatsen, intrekking van
een voetgangersoversteekplaats
en intrekking verplichte rijrichting.
Burgemeester Jamessingel, het
aanwijzen van drie taxistandplaatsen, onder intrekking van een oud
besluit.
Ridder van Catsweg, intrekking
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Vest, aanwijzing gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 27 juni t/m 7 augustus 2019. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Werk aan de weg
N207
Afgesloten op werkdagen van
20.00 tot 6.00 uur t/m 29 juni.
Bloemendaal
Albrechtsveld
Afgesloten op 6 juli van 14.00 tot
23.00 uur i.v.m. een buurtbarbecue.

Goverwelle
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten t/m 30 juni.
Snuifmolenerf
Afgesloten van 27 juni 7.00 uur t/m
28 juni 17.00 uur i.v.m. herstraten.
Korte Akkeren
Koningin Wilhelminaweg 285
Afgesloten t/m 12 juli i.v.m. kabelen leidingwerkzaamheden. Er is
een omleiding in beide richtingen.
Emmastraat
Afgesloten t/m 19 juli 16.00 uur.
Snoystraat
Afgesloten van 1 t/m 19 juli i.v.m.
kabel- en leidingwerkzaamheden.
Nieuwe Park
Nieuwe Gouwe O.Z.
Afgesloten van 8 t/m 12 juli en van
15 t/m 19 juli i.v.m aanbrengen van
een nieuwe inrit.
Noord
Van Henegouwenstraat
Afgesloten op 6 juli van 12.00 tot
23.00 uur i.v.m. een buurtfeest.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).

Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Molenwerf ter hoogte van nr. 30
(Molenwerfbrug), het vervangen
van een brug (13-06-2019);
Burgvlietkade 20, het realiseren
van een kelderbak en uitbouw (1706-2019);
Keizerstraat 18, het plaatsen van
12 zonnepanelen (10-06-2019);
Klein Amerika 15, het plaatsen
van een erfafscheiding (11-062019);
Lange Tiendeweg 70, het maken
van brandscheidingen en het gebruiken van het pand voor kamerverhuur (11-06-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Aderpolderweg 25, het kappen
van een boom (12-06-2019);
Beemdgras 70, het vellen van een
naaldboom (12-06-2019);
Bernhardhof 400, het tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor
tijdelijke verhuur woonruimte (1406-2019);
Gansstraat 24, het plaatsen van
een dakkapel (14-06-2019);
Goejanverwelledijk 42a, het bouwen van een woning (kavel 4) (1706-2019);
Heuvellaan 21 en 53, het wijzigen
van entreedeur in wooncomplex
(12-06-2019);
Hoge Gouwe 201, het plaatsen
van zonnepanelen op het dak van
het hotel (12-06-2019);
Kattensingel 102, het wijzigen van
de bestemming om ijsworkshops
te kunnen aanbieden op de locatie
(13-06-2019);
Korte Groenendaal 2a, 2b en 4,
het realiseren van een winkelruimte en twee appartementen (14-06-

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

2019);
Naaierstraat 28c en 28d (boven
Markt 53), het bouwen van twee
appartementen in een bestaand
gemeentelijk monument, gemeentelijk monument (14-06-2019);
Strookpolderstraat 14, het plaatsen van een nieuwe woonwagen
(13-06-2019);
van Strijenstraat 30, het vergroten
van de woning op de eerste verdieping (17-06-2019);
Wachtelstraat 52, het aanbrengen
van een reclame-uiting (12-062019).
Verlenging beslistermijn
Aaltje Bakstraat 1, het aanbrengen van een gedicht op de zijgevel van een monumentale woning,
rijksmonument (17-06-2019);
Hoge Gouwe 129, het realiseren
van een veranda (14-06-2019);
Klein Amerika 9, het uitvoeren
van diverse herstelwerkzaamheden gemeentelijke monument,
gemeentelijk monument (18-062019).

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.
Akanioui, Y. / Geboren: 07-011996 / Sportlaan 2 904 / Datum
vertrek: 28-05-2019
Delfina, Z.R. / Geboren: 31-081982 / IJssellaan 2 a / Datum vertrek: 28-05-2019
Schneider, R.J.E. / Geboren: 1410-2007 / IJssellaan 2 a / Datum
vertrek: 28-05-2019
Nowak, A.L. / Geboren: 11-021947 / Stoofkade 11 / Datum vertrek: 28-05-2019
Sikora, J. / Geboren: 11-07-1991 /
Stoofkade 35 / Datum vertrek: 2805-2019
Reiter, E.S. / Geboren: 07-011991 / Poonwerf 28 / Datum vertrek: 29-05-2019
Daniels, J. / Geboren: 14-07-2014
/ Poonwerf 28 / Datum vertrek: 2905-2019
Vermeij, A.M. / Geboren: 23-051957 / Vossiusstraat 56 / Datum
vertrek: 29-05-2019
Akdemir, A. / Geboren: 20-061989 / Pretoriaplein 20 / Datum
vertrek: 03-06-2019
Daudey, T.M.H. / Geboren: 09-081995 / Ravelplein 7 / Datum vertrek: 03-06-2019
Górak, M.T. / Geboren: 11-071978 / Dunantsingel 34 / Datum
vertrek: 05-06-2019
Górak, O.M. / Geboren: 24-01-

2008 / Dunantsingel 34 / Datum
vertrek: 05-06-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Oproep voor een
op naam gestelde
beschikking
De gemeente Gouda roept de volgende personen op om uiterlijk tot
zes weken na het verschijnen van
deze oproep een op naam gestelde beschikking af te halen. U kunt
zich hiervoor melden bij de balie
van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
R.M. de Boer, Wachtelstraat 29,
2802 EV Gouda
M. Vermeule, Kuiperstraat 25B,
2801 NR Gouda

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning
Bloemendaalseweg 32
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2018117478. Dit betreft het
restaureren, opnieuw funderen
en deels reconstrueren van het
zomerhuis ter plaatse van de
Bloemendaalseweg 32 in Gouda.
In het ontwerpbesluit wordt de
vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende
onderdelen:
• bouwen
• monument
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij
de gemeente Gouda. Het adres en
de openingstijden op de website
van de gemeente Gouda. De inzageperiode is zes weken en start op
de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt
u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt
uw zienswijze richten aan ODMH,
postbus 45, 2800 AA Gouda, of
via info@odmh.nl. Vermeld u daarbij het kenmerk 2018117478. Na
afloop van de inzagetermijn wordt
een definitief besluit genomen.
Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader
informeren over de vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. (088) 54 50
000.

Vervolg op
gemeentepagina 3

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.

Bekendmakingen
26 juni 2019

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning
Turfmarkt 111a
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontwerpbesluit is vastgesteld
op de aanvraag met kenmerk
2018068242. Dit betreft het wijzigen en vergroten van de bovenwoning ter plaatse van de Turfmarkt
111a in Gouda. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de
volgende onderdelen:
• bouwen
• monument
• afwijken bestemmingsplan (ruimtelijke ordening/ gebruik)
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Gouda. Het
adres en de openingstijden vindt
u op de website van de gemeente
Gouda. De inzageperiode is zes
weken en start op de eerste werk-

Gemeente Gouda
dag na de publicatiedatum van
deze bekendmaking.
Procedure
Gedurende
de
inzagetermijn
kunt u uw zienswijze over het
ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten
aan ODMH, postbus 45, 2800
AA Gouda, of via info@odmh.nl.
Vermeld u daarbij het kenmerk
2018068242. Na afloop van de
inzagetermijn wordt een definitief
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit
zullen wij u nader informeren over
de vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de ODMH
via info@odmh.nl of tel. (088) 54
50 000.

Subsidieregeling
sterevenementen en
volksfeesten
Burgemeester en wethouders laten weten dat zij op 18 juni 2019

de subsidieplafonds voor de Subsidieregeling sterevenementen en
de Subsidieregeling volksfeesten
voor 2019 en 2020 hebben vastgesteld. Per evenement geldt een
deelplafond. Ook zijn de regelingen gewijzigd naar aanleiding van
besluitvorming in de raadsvergadering d.d. 22 mei 2019. U kunt de
subsidieplafonds en de gewijzigde
regelingen in zien op www.overheid.nl of bij de balie in het Huis
van de Stad. Heeft u vragen, dan
kunt u contact opnemen met het
Klant Contact Centrum van de gemeente Gouda via tel. 14 0182.

Bezwaarschriftencommissie Gouda
De
Bezwaarschriftencommissie
houdt op donderdag 4 juli 2019
een openbare hoorzitting. De
hoorzitting wordt gehouden in het
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda en de
volgende bezwaarschriften zullen
worden behandeld:
- 19:30 uur: de verleende omgevingsvergunning voor het vellen

van 32 bomen aan de Gedenklaan
in Gouda.
De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen van 26 juni 2019
tot en met 4 juli 2019 ter inzage bij
het secretariaat van de commissie,
Huis van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1 te Gouda.
Gelieve vooraf een afspraak te
maken met het secretariaat, tel.
(0182) 58 89 02.

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

Mandaatbesluit
Naar aanleiding van de vaststelling
door de raad van de nieuwe Huisvestingsverordening Gouda 2019
hebben Burgemeester en wethouders besloten tot actualisering van
de mandaten gebaseerd op deze
verordening. De wijzigingen treden
op 1 juli 2019 in werking. Het mandatenbesluit ligt gedurende zes
weken, te weten van 27 juni tot 8
augustus 2019, ter inzage op www.
gouda.nl/terinzage. Het mandatenbesluit is ook in te zien op www.
officielebekendmakingen.nl.

Credit: VVV Gouda
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