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Nieuws
4 september 2019

Gemeente Gouda

Kent u kanjers die een
Goudse Ster verdienen?
Kent u jongeren die iets bijzonders hebben gedaan voor de
maatschappij? Zich belangeloos inzetten voor hun vereniging?
Of die zich inzetten voor anderen? Dan verdienen zij misschien
een lintje! Tot 1 oktober kunt u Goudse jongeren tot en met 23
jaar voordragen voor een Goudse Ster.
Goudse Ster
De gemeente Gouda is trots
op jonge inwoners die een inspirerend voorbeeld zijn voor
anderen. Deze jongeren verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Denk hierbij aan
jongeren die zich inzetten voor
een goed doel, lastige onderwerpen bespreekbaar maken
voor anderen of een bijzondere prestatie hebben geleverd.
Vorig jaar ontvingen jongeren
een Goudse ster voor inzet bij
de sportclub bij verschillende
activiteiten, hulp bij huiswerk-

begeleiding of meehelpen bij de
Goudse Weekendschool.
De burgemeester reikt jaarlijks
maximaal tien Goudse Sterren
uit. De uitreiking vindt plaats in

die behoefte hebben aan een
vuurwerkvrije zone faciliteren bij
hun initiatieven, zonder deze zones op te leggen.
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Voorwaarden
In het ‘Stappenplan vrijwillig
vuurwerkvrije zone’ (te vinden op
www.maakgoudaveilig.nl/vuurwerkvrijezones) staat beschreven aan welke voorwaarden een
vrijwillig vuurwerkvrije zone moet
voldoen om gefaciliteerd te worden door de gemeente. Zo dient
het gebied groot genoeg te zijn
(minimaal 125 bij 125 meter) en

In de gids staat onder andere informatie over veelgezochte producten en diensten, de gemeenteraad, het college, de historie
van de stad, een stratengids en
een uitgebreid hoofdstuk over
zorg en (financiële) ondersteuning in Gouda.

dienen initiatiefnemer(s) aan te
tonen dat er voldoende draagvlak is (minimale respons van
80% van de huishoudens in het
gebied, waarvan 2/3 akkoord
gaat met het instellen van de
zone). Initiatieven voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone moeten
voor 11 oktober 2019 zijn ingediend.
Aanvragen
Inwoners kunnen hun initiatief
voor een vrijwillig vuurwerkvrije
zone kenbaar maken via www.
maakgoudaveilig.nl/vuurwerkvrijezones. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers met
borden. Omwonenden zijn zelf
verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de zone.
Politie en gemeente kunnen tussen 31 december 18.00 uur en
1 januari 2.00 uur niet handhaven. De eerste 15 initiatieven die
vóór vrijdag 11 oktober 2019 zijn
ingediend, worden in behandeling genomen.

De gemeente controleert regelmatig de toestand van bomen
die in Gouda staan. Schimmels en zwammen kunnen een boom
aantasten en een lage ligging van de bodem kan instabiliteit veroorzaken. Hierdoor kunnen takken afsterven, kan de hele boom
doodgaan en zelfs omwaaien.
Bij de laatste controle zijn 200
bomen gevonden die een veiligheidsrisico vormen en daarom
gekapt moeten worden. Tevens

wordt bij de controles gekeken
naar het beheer. Vanuit beheeroogpunt zijn zestien bomen door
vakspecialisten aangemerkt om

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

houdt spreekuur op maandag 9
september. Dit is in het Huis van
de Stad tussen 16.30 – 17.30
uur. Aanmelden vooraf is niet
nodig, u kunt zicht melden bij
de balie.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:
5 september – wethouder Van
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Wethouder Rogier Tetteroo

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Tel. 14 0182

De gemeenteraad Burgemeester
maakt bekend
en wethouders
maken bekend
De gemeenteraad is met reces. De
eerstvolgende raadsbijeenkomst is
op 18 september. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Kijk voor meer informatie op www.
gouda.nl/ris of neem contact op
met de griffie via tel. (0182) 58 91
97 of griffie@gouda.nl.

Zoekt u informatie over de gemeente Gouda of wilt u een adres
weten van een vereniging of instelling? Dan kunt u vanaf nu gratis een gedrukt exemplaar ophalen van de Goudse Gemeentegids 2019/2020.

Veiligheidscontrole bomen

De komende jaarwisseling staat de gemeente 15 vrijwillig vuurwerkvrije zones in Gouda toe. Bewoners die hun buurt vuurwerkvrij willen hebben, kunnen vanaf nu een aanvraag indienen
die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. De gemeente
faciliteert de initiatiefnemers met borden. Omwonenden zijn zelf
verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de vrijwillig
vuurwerkvrije zone.
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Aanmelden tot 1 oktober
Iedereen kan tot 1 oktober een
kandidaat voordragen via het
officiële voordrachtformulier.
U vindt het formulier op www.
gouda.nl/jeugdlintje. Een deskundige jury beoordeelt de
aanvragen.

Nieuwe gemeentegids
vanaf nu gratis af te halen!

U kunt de gemeentegids tijdens
openingstijden afhalen bij:
- Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1

Vraag een vrijwillig
vuurwerkvrije zone aan

Eerdere ervaring met vuurwerkvrije zones
Tijdens de jaarwisseling van
2018 heeft er een pilot ‘vrijwillig
vuurwerkvrije zone’ plaatsgevonden. Uit de evaluatie is gebleken dat het een geslaagde pilot
was. Op basis van ervaringen en
de uitkomsten van de stadspeiling 2018 en de vragenlijst aan
Goudse jongeren is het voorstel
gedaan om de pilot met vrijwillig
vuurwerkvrije zones te verbreden
naar andere delen van Gouda.
Het college wil Goudse inwoners

november rondom de dag van
de Rechten van het Kind, in het
Oude Stadhuys van Gouda. Dit
jaar is dat op vrijdag 15 november.

Werk aan de weg
Binnenstad
Sint Mariewal
Afgesloten tot 20 september 16.00
uur i.v.m. kabel- en leidingwerkzaamheden.
Turfsingel
Afgesloten tot 20 september 16.00
uur i.v.m. kabel- en leidingwerkzaamheden.

gemeente@gouda.nl

Spoorstraat
Afgesloten op werkdagen t/m 10
september. De afsluiting geldt van
21.00 tot 6.00 uur. Er wordt grootschalig onderhoud aan het wegdek
uitgevoerd.
Goudse Poort
Goudse Poort
Afgesloten van 6 september 21.00
t/m 7 september 6.00 uur en van 7
september 21.00 uur tot 9 september 6.00 uur.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Incidenteel afgesloten tot 1 november 19.00 uur i.v.m. betonstorten
ongeveer vier keer 4 uur per week.
De ochtend- en avondspits wordt
zoveel mogelijk vermeden.

www.gouda.nl

@gemeentegouda

Noord
Middenwillenseweg
Afgesloten t/m 6 september i.v.m.
asfalteringswerkzaamheden.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).

Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Diverse locaties in Gouda, het
vellen en herplanten van honderddriëenvijftig bomen (21-08-2019);
Albrechtsveld 34, het vellen van
een boom (21-08-2019);

- Bibliotheek Gouda,
Klein Amerika 20
- Mozaïek Wonen, Bachstraat 1
- Groenhovenbad, Tobbepad 4
- Inloophuis Domino,
Oosthaven 31
Duurzaam
Omdat steeds meer mensen internet gebruiken, is de gemeente gestopt met de huis-aan-huis
bezorging. Dat bespaart geld
en het scheelt een hoop papier.
Zo wordt Gouda steeds duurzamer.
Online gemeentegids
U kunt ook op internet door de
nieuwe gids heen bladeren en
zoeken. Kijk daarvoor op www.
gouda.nl/gemeentegids.

te rooien. Deze bomen hebben
bijvoorbeeld geen toekomstperspectief of concurreren met andere bomen. De bomen worden
in principe herplant op dezelfde
locatie. Voor een deel wordt
geen herplantplicht opgelegd
vanwege ruimtegebrek.
Meer weten
Meer informatie vindt u op www.
gouda.nl/boomcontroles.

Vugt: boomonthulling in het kader van 75-jarig bestaan Driestar College
7 september – wethouder
Bunnik: openen Open Schaakkampioenschap
7 september - wethouder Tetteroo: openen FNV Vakbondshuis Gouda
9 september – wethouder
Dijkstra: Startmoment AutoMaatje
9 september – wethouder
Dijkstra en Tetteroo: startmoment inclusieve stad Westergouwe
12 september – wethouder
Van Vugt: viering 1 jaar NL
Educatie
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.
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Edisonstraat 2, het vervangen
van verschillende reclame elementen (21-08-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Ingetrokken vergunning
Eerste Moordrechtse Tiendeweg 1, plaatsen van een klompenhok naast het gemaal (10-072019).
Verleende vergunningen
Koepoort nabij De Baan 2 t/m
28, het vellen van een boom (2208-2019);
Langs de Middenwillenseweg,
het maken van vluchtdeuren in
het geluidsscherm langs het spoor
(27-08-2019);
Ridder van Catsweg 130, het
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plaatsen van een portaal t.b.v. een
te maken doorbraak (22-08-2019);
Wethouder Venteweg 134a, het
wijzigen van de bestemming in
tuin (met woonbestemming) (2708-2019).
Verlenging beslistermijn
Karekietstraat 12, het uitbreiden
van de 1e verdieping en plaatsen
van dakopbouw op 2e verdieping
(26-08-2019);
Westerkade 2 407, het toevoegen
van een dakraam aan een Rijksmonument (27-08-2019).

Vervolg op
gemeentepagina 2
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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.
De Jeu, R. / Geboren: 09-01-1975
/ IJssellaan 2a / Datum vertrek: 3007-2019
Manuel, J.G. / Geboren: 29-091992 / Agnietenstraat 24 301 / Datum vertrek: 07-08-2019
Ferenc, S. / Geboren: 17-01-1973
/ Bockenbergstraat 2 / Datum vertrek: 09-08-2019
Nistor, D. / Geboren: 13-07-1998
/ Roerdompstraat 65 / Datum vertrek: 13-08-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig.
Het bedrijf kan volstaan met een
melding van de activiteiten.
Transfluid Bellmarine B.V., Meridiaan 29, het starten van een
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assemblagebedrijf van elektrische
motoren scheepvaart.
Buveco Gasdetectie B.V., Zuidpool 9, het starten van een assemblage- en onderhoudsbedrijf van
draagbare en stationaire gasdetectie-apparatuur.
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten
bodemenergiesystemen
buiten interferentiegebieden of het
lozen grondwater, hemelwater of
afvalwater anders dan vanuit een
inrichting, is een vergunning niet
altijd nodig. In die gevallen kan
worden volstaan met een melding
van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende melding ontvangen:
Voorham Bronbemaling BV,
nabij Rondohof 1, het lozen van
grondwater afkomstig van een
ontwatering in een vuilwaterriool in
verband met het plaatsen van een
noodstation voor gas.
		
Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit
lozen buiten inrichtingen kunt u
geen bezwaar indienen of beroep
instellen. De stukken liggen niet ter
inzage.

Kennisgeving besluit op
aanvraag omgevingsvergunning Reigerstraat 37
Op 22 augustus 2019 heeft de
Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Gouda een besluit genomen
op de aanvraag met kenmerk
2019408670. Dit betreft het toe-

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

voegen van een peutergroep ter
plaatse van de Reigerstraat 37 in
Gouda. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:
• brandveilig gebruik (brandveiligheid)
Inzage
Het besluit 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 werkdag na de
publicatiedatum van deze bekendmaking. Een dag na de start van
inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes weken na de
start van de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken
een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. De termijn vangt
aan met ingang van de dag na
die waarop het besluit ter inzage
is gelegd. Het beroepschrift moet
worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
beroep 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.
Een beroepschrift kan ook digitaal
worden ingesteld op http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het
indienen van beroep betekent
overigens niet dat het besluit niet
geldt.
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.

1 te Gouda. Gelieve vooraf een
afspraak te maken met het secretariaat via tel. 0182-588902.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
T.O.P.T. Vestigingen BV, locatie
Burgemeester Jamessingel 19 te

Gouda. Voor het uitoefenen van
een horecabedrijf. De vergunning
is verzonden op 26 augustus 2019.

Evenementenvergunningen
Verleende vergunning
Kermis, 24 september t/m 29 september 2019, locatie Markt. De
vergunning is verzonden op 29 augustus 2019.
U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Burgemeester,
M. Salet

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. 088-54 50 000.

Bezwaarschriftencommissie
De
Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op donderdag 12
september 2019 een openbare
hoorzitting. De hoorzitting wordt
gehouden in het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1 te
Gouda en het volgende bezwaarschrift zal worden behandeld:
- 20:30 uur: het weigeren van de
aangevraagde vergunning voor
het samenvoegen en herindelen
van twee winkelpanden op de locatie Kleiweg 2 in Gouda.
De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen van 4 september 2019 tot en met 12 september
2019 ter inzage bij het secretariaat
van de commissie, Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein

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
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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.

