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Nieuws 16 december 2015

Cyclus blijft inzameling
van afval voor Gouda doen
ruimte voor initiatieven uit de
stad. Zoals bijvoorbeeld onderhoud van bedrijventerreinen door
ondernemers zelf als ze dat willen. Bij aanbestedingen wordt gekeken welke afspraken gemaakt
kunnen worden voor Cyclus medewerkers. Ook is er aandacht
voor mogelijkheden voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bij Promen.
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De gemeente is tevreden over de samenwerking met Cyclus op
het gebied van afvalinzameling. Maar het beheer van de openbare
ruimte door Cyclus gaat de komende jaren stoppen. De gemeente
gaat dan zelf zorgen voor de aansturing en de aanbesteding aan
marktpartĳen en anderen.
In de periode 2017 - 2018 komen daarom onder andere de
volgende taken terug naar de
gemeente: kleine wegreparaties,
groenonderhoud,
rioolbeheer,
bediening van bruggen en sluizen, beheer verkeerslichten en
onderhoud speeltoestellen.
Uitgangspunt is dat inwoners en

ondernemers weinig gaan merken
van de overgang. Het Meldpunt
Openbaar Gebied blijft altijd beschikbaar voor meldingen of vragen over het openbaar gebied.
Medewerkers
Bij aanbestedingen zijn lagere kosten, gelijke kwaliteit en meer flexibiliteit belangrijk. Hierbij komt meer

Maandelĳks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met een van de collegeleden over wilt spreken? Het
eerstkomende spreekuur is op 11

achterliet, ontroostbaar, voel ik tussen
de tranen op de mat, de veerkracht
om te lopen, een kind in je armen, dat
is vernoemd naar je moeder die je
net begroef, omdat haar benen

Op 1 januari 2019:
Verharding en straatmeubilair,
kunstwerken (bruggen ed.), reiniging (schoonmaken straatmeubilair e.d.) evenementen, riolering
en verkeer en vervoer.

20 december:
wethouder Werger Radiouitzending Gouwestad Sport;
24 december:
burgemeester Schoenmaker –
Kerstwandeltheater.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u vinden op www.gouda.nl/college.

Op donderdagavond 24, vrijdag
25 en donderdagavond 31 december en vrijdag 1 januari zijn de gemeente en het UWV gesloten. Dit
geldt voor alle gemeentelijke diensten (waaronder het telefoonnummer 14 0182). U kunt tijdens deze
dagen wel diensten en producten
aanvragen via www.gouda.nl.

te langzaam waren voor de vĳand.
Je omarmt. Ik troost. Fluister in je oor
door het stof in je haren dat wĳ

wil geven en ik sla ze neer. De twĳfel die

januari tussen 17.00 en 18.00 uur.
Ga naar de website www.gouda.nl/
collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.

als de toekomst van je land, dat je

Op 1 januari 2017:
Bomenbeheer, havendienst en
kleine asfaltreparaties.

19 december:
burgemeester Schoenmaker Afsluiting Lichtjesparade;

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.

Bĳ het kĳken in je ogen, verdord

het land van hoop en licht zĳn. Jĳ kĳkt

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende
bijeenkomsten in de agenda staan:

In contact met het college

Aangepaste
openingstijden

Kaarsjesavond

Planning
De planning voor overdracht
naar de gemeente is:

Op 1 januari 2018:
Gazons, bermen, water, ecologie, groen (heesters en hagen),
verkeerslichten en spelen.

Gemeentepagina 3
1

of ik het leven in mĳn ogen heb, dat ik je
ons laat rillen in het donker. Kom binnen.

Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda
gemeente@gouda.nl
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/contact of bel met
het Klant Contact Centrum via
tel. 14 0182.
Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

Stadsdichter Ruud Broekhuizen

Genieten van Gouda tijdens de feestdagen
De medewerkers van VVV Gouda staan ook rondom de feestdagen voor u klaar. Voor informatie en wandel- en fietsroutes
kunt u tussen 21 december t/m
3 januari dagelĳks tussen 10.00
en 16.00 uur langskomen, behalve op Eerste Kerstdag en
Nieuwjaarsdag. Dan is de VVV
gesloten.
In de Goudse Waag kunt u terecht
voor VVV Cadeaubonnen, LekkerWeg en de Dinercheque. Daarnaast
verkoopt de VVV speciale ‘Gouda
Tickets’; dit zijn aantrekkelijke combinatietickets, waarmee de stad verkend kan worden. Leuk om cadeau
te geven!
U vindt de VVV in de Goudse Waag:
Markt 35, 2801 JK te Gouda. Tel:
(0182) 58 91 10 of per mail: info@
welkomingouda.nl. Kijk voor meer informatie en openingstijden op de site
www.welkomingouda.nl.

Bekendmakingen

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
De raad is vanaf 10 december
met kerstreces. De eerstvolgende
raadsbijeenkomst is op 13 januari 2016.

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
per mail: griffie@gouda.nl.

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Gildenburg, in verband met het innemen van een standplaats worden twee parkeerplaatsen op het
parkeerterrein aan de Gildenburg
aangewezen als parkeergelegenheid waarbij parkeren verboden
is op elke vrijdag tussen 8.30 en
13.30 uur.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad
van 17 december 2015 tot en met
27 januari 2016. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Keizerstraat
en de Peperstraat t/m 18 december.
Peperstraat

Afgesloten tussen het Hof van
Adriaan en de Komijnsteeg op
woensdag 16 december.
Raam
Afgesloten tussen de Aaltje Bakstraat en het Nonnenwater op vrijdag 18 december van 7.00 tot
12.00 uur.
Rhĳnvis Feithstraat
Afgesloten van 14 tot 16 december
tussen nummer 27 en de 1e Hieronymus van Alphenstraat.
Trappenbrug
Afgesloten t/m 18 december.
Vĳverstraat
Afgesloten t/m 17 december.
Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Joubertstraat
en de Rutgersstraat tot 15 januari 2016.
Omloopkade (fietspad)
Afgesloten van t/m 18 december
tussen het Boegpad en het Bruggenpad.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Bolwerk 2 kavel 13, het nieuw bouwen van een woning plan “Bolwerk
2” kavel 13 Gouda (08-12-2015);

Buitenruimte Zuidrandflats aan
de La Reylaan, het kappen van 2
bomen (30-11-2015);
Diverse locaties in Gouda, het
kappen van bomen vanwege het
vervangen en verruimen van duikers (08-12-2015);
Hoek Regentesseplantoen, het
kappen van bomen vanwege het
bouwen van een nieuwe fietsenstalling (09-12-2015);
Jac. P. Thĳsselaan, het kappen
van 48 berken (04-12-2015);
Locatie naast Ridder van Catsweg 215, het kappen van een
taxus (09-12-2015);
Vreewĳk Zuid, het kappen, liften
en verplanten van bomen (08-122015);
Gedenklaan 24 t/m 58, het plaatsen van kolommen ten behoeve
van constructieve veiligheid van de
galerijen (08 -12-2015);
Goejanverwelledĳk 60, het uitbreiden van het kantoor (04-122015);
Nĳverheidsstraat 14f, het plaatsen van een kooiladder (04-122015);
Punt 11, het aanbrengen van
brandveiligheidsvoorzieningen (0212-2015);
Tielweg 24, het verplaatsen van de
lichtreclame (03-12-2015);
Turfsingel 34, het plaatsen van
zonnepanelen (19-11-2015);

Van den Boschstraat 54, het
plaatsen van een woonwagen (0412-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Antwerpseweg 8, het plaatsen
van twee vlaggenmasten (09-122015);
Hoogstraat 16, het vervangen van
een reclame (legalisatie) (07-122015);
Koekoekplein 7, het plaatsen
van een dakkapel aan de voor- en
achterkant van de woning (04-122015);
Lange Tiendeweg 23, het realiseren van een ijssalon op de begane
grond en het aanbrengen van reclame en zonwering (09-12-2015);
Reigerstraat 2, het kappen van
een berk (04-12-2015);
Vlinderplein 1, het wijzigen van
een garagedeur in een kozijn met
deur (09-12-2015).
Verlenging beslistermĳn
Lage Gouwe 204, het vervangen
van een bestaand naambord (0912-2015);
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Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Lange Tiendeweg 23, het realiseren van een ijssalon op de begane
grond en het aanbrengen van reclame en zonwering (04- 12-2015).

Omgevingsvergunningen Uitgebreid
Ingediende aanvragen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Achter de Kerk 1, het vervangen
van mozaiëkglas door Erasmusglas (08-12-2015).
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Wachtelstraat 52 en Westerkade
2, het verbouwen van het rijksmonument (herbestemming Kaaspakhuizen).
Dit besluit ligt zes weken ter inzage bij het omgevingsloket, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG
Gouda van 17 december 2015 tot
en met 27 januari 2016. Tegen dit
besluit kunt u vanaf 17 december
2015 binnen zes weken een beroepschrift indienen (zie Toelichting).

Wet milieubeheer
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit.
Een bedrijf heeft voor het beheer
van de afvalstoffen geen milieu-

vergunning nodig, maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende kennisgeving ontvangen:
Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval
Sando Puinrecycling, voor het in
werking hebben van een mobiele
puinbreker op het perceel Tesselschadelaan 1 te Gouda. De werkzaamheden starten in week 52 van
2015 en worden naar verwachting
beëindigd in week 11 van 2016. De
puinbreker zal maximaal vijf werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur
in werking zijn.
Tegen een kennisgeving op grond
van het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval kunt u geen
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via tel.
(088) 54 50 000.
Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.
odmh.nl.

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve 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

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 (zienswĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen.

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.
Ogrodnik, P.I. / Geboren: 08-101994 / Fluwelensingel 35 / Datum
vertrek: 20-10-2015;
Colla, G. / Geboren: 28-03-1995
/ Verzetslaan 108 / Datum vertrek:
06-11-2015;
Chourti, A. / Geboren: 13-02-1995
/ Snoystraat 69 / Datum vertrek:
16-11-2015;
Louisa, A. C. / Geboren: 26-011987 / Uiverplein 3 / Datum vertrek:
17-11-2015;
de Jager, M. / Geboren: 12-051996 / Da Costakade 62 / Datum
vertrek: 13-11-2015;
El Achrafi, H. / Geboren: 18-021975 / Rutgersstraat 56 / Datum
vertrek: 16-11-2015;
van Waas, H.J. / Geboren: 05-041985 / Schweitzerplein 59 / Datum
vertrek: 16-11-2015;
Kilufia, K. / Geboren: 06-12-1967 /
Fluwelensingel 35 / Datum vertrek:
16-11-2015;
Dalouh, C. / Geboren: 25-05-1979
/ Bernadottelaan 148 / Datum vertrek: 16-11-2015;
de Rotte-van Beek, M.W.P. /

Geboren: 21-06-1963 / IJssellaan
2a / Datum vertrek: 16-11-2015;
El Habziz, S. / Geboren: 20-081990 / Uiverplein 35 / Datum vertrek: 16-11-2015;
Gawryolek, P.W. / Geboren: 2308-1989 / Vondelstraat 50 / Datum
vertrek: 17-11-2015;
Kudla, S. / Geboren: 02-03-1994
/ Vondelstraat 50 / Datum vertrek:
17-11-2015.
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).

Standplaatsvergunning
Burgemeester en Wethouders hebben een standplaatsvergunning
verleend aan:
De heer El Hamdioui voor verkoop van groente en fruit gedurende de periode van 1 januari 2016
tot en met 31 december 2016, wekelijks op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 uur
tot 20.00 uur, locatie Vrijheidslaan
(verzonden op 30 november 2015).
De heer T.H. Nguyen voor verkoop van Vietnamese gerechten
en frisdrank gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 31
december 2016, wekelijks op vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot
19.00 uur, locatie Gildenburg (verzonden op 7 december 2015).
De heer Vo voor verkoop van
loempia, snacks en sauzen gedurende de periode van 1 januari
2016 tot en met 2 december 2016,
wekelijks op donderdag en vrijdag

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 in principe binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing.

van 11.00 uur tot 21.00 uur, locatie
Middenmolenplein (verzonden op 7
december 2015).
Hoogvliet voor verkoop van vis
en visproducten gedurende de periode 2 t/m 31 januari 2016, wekelijks op woensdag en zaterdag
van 10.00 uur tot 17.00 uur, locatie Nieuwe Gouwe Oostzijde 2d
naast Hoogvliet (verzonden op 10
december 2015).
De heer Verkuil voor verkoop van
kaas en zuivel gedurende de periode van 8 januari 2016 tot en met
2 december 2016 en op 30 december 2016, wekelijks op vrijdag
van 13.30 uur tot 17.00 uur, locatie Middenmolenplein. (verzonden
op 10 december 2015)
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).
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Ventvergunning
Burgemeester en Wethouders hebben een ventvergunning verleend
aan:
De heer Den Hartog voor het venten met kaas en eieren gedurende de periode 1 januari 2016 tot en
met 31 december 2016 (verzonden
op 4 december 2015).
U kunt de verleende vergunning
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Burgemeester en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker

De burgemeester van
Gouda maakt bekend:
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Brothers Flavours, locatie Burgemeester Martenssingel 109 voor
het uitoefenen van een inrichting
(verzonden 4 december 2015).
U kunt de verleende vergunning
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Beleidsregels
terrassen
De burgemeester van Gouda heeft
op 17 november 2015 de Beleidsregels terrassen Gouda 2015 vastgesteld. Deze beleidsregels gelden
voor alle terrassen in Gouda. De
beleidregels kunt u inzien bij de gemeente Gouda.

De burgemeester van Gouda,
dr. M. Schoenmaker

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.

