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Gouda 750 jaar: op naar
de Grote Goudse Estafette

In 2022 bestaat Gouda 750 jaar! Op 19 juli 1272 verleende graaf
Floris V van Holland stadsrechten aan Gouda. Een mĳlpaal die
groots gevierd zal gaan worden met alle Gouwenaars en bezoekers van de stad. Een mooie aanleiding om terug te kĳken
naar de rĳke historie van Gouda, maar vooral ook een uitgelezen moment om vooruit te kĳken naar wat Gouda in de toekomst te bieden heeft.
Grote Goudse Estafette
Het jubileumjaar van Gouda
moet een memorabele gebeurtenis worden voor alle Gouwenaars. Daarom gaat op 19 juli
2021 de Grote Goudse Estafette van start. Iedere wijk organiseert festiviteiten die in het teken staan van Gouda 750 jaar.
Bedrijven, verenigingen, scholen, inwoners en andere enthousiaste partijen worden gevraagd om de handen ineen te
slaan en iets te organiseren wat
past bij het karakter van die wijk.
Denk aan een sportfestijn, culinair event, ‘hackaton’, creatieve
beurs of iets anders. Vanaf september zullen inspiratiesessies
in de wijken georganiseerd worden om alle plannen te verzamelen en op zoek te gaan naar organisatiekracht.

‘Grande Finale’ in de
binnenstad
De Grote Goudse Estafette
bouwt op naar een ‘Grande Finale’ in de binnenstad. De Grande Finale is geïnspireerd op de
slotceremonie van de Olympische Spelen. Het wordt de climax van alle festiviteiten. Gouwenaars en bezoekers van
Gouda worden uitgenodigd in
de binnenstad om de verjaardag
van Gouda te komen vieren. De
Grande Finale zal de komende
jaren door Gouwenaars vormgegeven worden.
Goudse Geheimen
In aanloop naar het jubileumjaar worden ‘Goudse Geheimen’
verzameld. Goudse Geheimen
zijn kleine en grote (persoonlijke) verhalen, herinneringen van

Thierry van Vugt
geïnstalleerd als wethouder

Voormalig wethouder Daphne
Bergman onthulde op 18
januari tijdens haar afscheid
het logo en de website van
Gouda 750 jaar in Cultuurhuis
Garenspinnerij.

Gouwenaars. Anekdotes over
bijzondere Gouwenaars, over
opvallende gebeurtenissen en
over mooie plekken in de stad.
Verhalen die de trots van de
Gouwenaars op hun stad laten
zien. U vindt deze verhalen op
www.goudsegeheimen.nl Hier
kunt u ook zelf een verhaal indienen.

Afval scheiden Loont gestart
De afgelopen jaren hebben de gemeente Gouda en Cyclus de introductie van Afval scheiden
Loont voorbereid. Het nieuwe systeem beloont het scheiden van afval met lagere kosten voor
de afvalstoffenheffing. De startproblemen begin januari met veel volle verzamelcontainers zĳn
ondertussen aangepakt. De inzamelresultaten laten zien dat de hoeveelheid gescheiden afval
nu al sterk aan het stĳgen is.
De afgelopen jaren hebben de
gemeente en Cyclus samen
de introductie van het nieuwe systeem voorbereid. Onder
andere door:
• vervanging van 16.000 grijze
containers door nieuwe containers met chip;
• het verhogen van de inzamelfrequentie van PMD (plastic, metaal en drankenkartons) van eens per twee
weken naar eens per week;
• het starten van een test met
kleine inworpopeningen van
30 liter voor ondergrondse
containers op locaties waar
veel senioren wonen;
• het mogelijk maken van het
gebruik van een tweede ondergrondse container door inwoners met afvalpas zodat er
bij storingen een alternatief is;
• het introduceren van een regeling voor inwoners met veel
medisch afval waarmee ze
een tegemoetkoming kunnen
krijgen.
Aanpak achterstand
De afgelopen periode bleek
dat inwoners hun gescheiden
afval niet altijd kwijt konden in
verzamelcontainers. Met name
in de binnenstad en bij winkelcentra was veel bijgeplaatst

NLdoet en Gouda doet mee!
Op vrĳdag 9 en zaterdag 10 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de dertiende keer NLdoet.

Boetes voor bĳgeplaatst afval
Op dit moment zijn er twee toe-

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, waarbij u kennismaakt met vrijwilligerswerk en een organisatie
helpt een klus te klaren. Bovendien leert u allerlei leuke nieuwe
mensen kennen en dat is nog
gezellig ook!
Meld uw klus aan
Organisaties die hulp kunnen
gebruiken om een klus te klaren
of die mensen enthousiast willen maken voor vrijwilligerswerk
kunnen een klus aanmelden op
www.nldoet.nl

in Beuningen.

Zijn opengevallen plaats in de
raad wordt ingenomen door Frank
de Pont, die al als
burgerraadslid actief was voor D66.

Stĳging gescheiden afval
Met de start van de communicatie over Afval scheiden Loont
afgelopen jaar, zijn de scheidingsresultaten fors verbeterd.
De inzameling van PMD (plastic, metaal en drankenkartons)
laat bijna een verdubbeling zien,
GFT stijgt met 13%, glas met
9% en papier met 3%. De hoeveelheid restafval is mede hierdoor met ruim 10% gedaald. De
totale hoeveelheid afval is met
2% gedaald. Op dit moment is
in de stad goed zichtbaar dat
de speciale gele restafvalzakken
in de binnenstad goed gebruikt
worden, dat er meer PMD wordt
aangeboden en dat er minder
restafvalcontainers voor leging
worden aangeboden.

zichthouders van Stadstoezicht actief bezig met het
opsporen van afval dat niet
conform de regels wordt aangeboden. Personen die afval plaatsen, en achterhaald
kunnen worden, krijgen een
boete voor de opruimkosten
van hun afval. Sinds september hebben al 100 bewoners
een rekening thuisgestuurd
gekregen van 90 euro. Deze
handhaving gaat het komende jaar door.
Planning 2018
Het komende jaar staan onder
andere de volgende activiteiten op de planning:
• vanaf medio februari kunnen inwoners op de website
van Cyclus (www.cyclusnv.
nl) zien hoe vaak ze restafval
hebben aangeboden;
• plaatsing 40 nieuwe GFT verzamelcontainers in de binnenstad en bij hoogbouw;
• vervanging van 380 bestaande GFT verzamelcontainers;
• voorkomen van oneigenlijk
gebruik van openbare prullenbakken door het verkleinen van de inworpopening;
• evaluatie test met 30 liter inworpopeningen voor ondergrondse container.

Kijk voor meer informatie over
Gouda 750 jaar op www.gouda750jaar.nl of volg Gouda 750
jaar op Facebook, Twitter en
Instagram.

Thierry van Vugt (D66) is afgelopen donderdag geïnstalleerd als wethouder van de
gemeente Gouda. Hĳ volgt
hiermee voormalig wethouder Daphne Bergman op
die onlangs is begonnen als
waarnemend burgemeester

Thierry van Vugt heeft
zich donderdag aan
de gemeenteraad gepresenteerd, waarna
de raad de gelegenheid heeft gehad om
hem vragen te stellen. Na een schorsing vond de positieve
stemming en aansluitend de beëdiging van
Thierry van Vugt als
wethouder plaats.

afval te zien, omdat veel glas- en
papiercontainers vol waren. Cyclus heeft dit ondertussen aangepakt door extra inzamelrondes. Ook is door overwerk in het
weekend de afgelopen dagen
de meeste achterstand weggewerkt. Daarnaast is nu ook een
extra inzamelteam beschikbaar
die direct kan reageren waar dat
nodig is.

Financiële bĳdrage
Elke organisatie die met 10 vrijwilligers of meer aan de slag

gaat, waarvan minimaal vijf
‘nieuwe’ vrijwilligers, maakt
kans op een financiële bijdrage
van 400 euro.
NLdoet in Gouda
Samen met de Stichting Present Gouda is het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) van de
gemeente Gouda intermediair voor NLdoet. Voor vragen of advies kunt u contact
opnemen met Annet Perdijk
van Stichting Present Gouda
via tel. 06 44256510 of info@
presentgouda.nl. Of benader Mary Geerts van het VrijwilligersInformatiePunt via tel.
06 48385330 of vip@gouda.nl.

Raad positief over herbenoeming burgemeester
Donderdag 18 januari is in
een extra gemeenteraadsvergadering besloten de zittende
burgemeester Schoenmaker
aan te bevelen voor herbenoeming. Milo Schoenmaker
is sinds 13 december 2012
burgemeester van Gouda. De
benoeming van een burgemeester geldt voor zes jaar.

De raadsvergadering over de
aanbeveling tot herbenoeming
werd grotendeels in beslotenheid gehouden. Hierbij mochten
de wethouders ook niet aanwezig
zijn. De aanbeveling is voorbereid
door een vertrouwenscommissie
bestaande uit de 12 fractievoorzitters. Die commissie heeft een
voorstel aan de raad gedaan en
daarover is donderdagavond be-

sloten. Hoe de verschillende partijen of raadsleden hebben gestemd, blijft geheim.
In het openbare gedeelte van de
vergadering werd het besluit van
de gemeenteraad bekendgemaakt: de gemeenteraad wil dat
de heer Schoenmaker ook de komende 6 jaar burgemeester van
Gouda blijft.

Vervolgproces
De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer J. Smit. Vervolgens
stuurt hij deze door aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Na deze formaliteit zal de heer Schoenmaker
in december officieel als burgemeester worden herbenoemd.
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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 12 februari tussen 17.00 - 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.
Inloopspreekuur
wethouder Tetteroo
Heeft u vragen over bijvoor-

beeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt op
maandagmiddag 29 januari van
15.00 tot 16.00 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.

Gemeente Gouda,
1086,
2800
BBBB
Gouda
Gemeente
Gouda,Postbus
Postbus
1086,
2800
Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 31 januari 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) 58
91 97 of griffie@gouda.nl.

Besluitvormende
raadsbijeenkomst
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.
Bestemmingsplan Van Heuven
Goedhartsingel en Oostvogel
Het bestemmingsplan maakt woningbouw door Woonpartners op
genoemde locaties mogelijk. Op
het ontwerp zijn diverse zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld de zienswijzen te beantwoorden en het bestemmingsplan
vast te stellen.
Startersleningen
De raad wordt voorgesteld om
startersleningen op een gewijzigde manier voort te zetten. Omdat
de voorwaarden om in aanmerking
te komen gewijzigd worden dient
een nieuwe verordening te worden
vastgesteld. Ter vergroting van het
lokale effect wordt voorgesteld de
doelgroep voor de regeling toe te
spitsen op huishoudens die door
aankoop van een woning met behulp van een starterslening een
sociale huurwoning beschikbaar

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
25 januari - wethouder Tetteroo:
opening Kloosterveste in de
Agnietenstraat samen met kinderwethouder Quinne Crans;
25 januari - wethouder Dijkstra:
opening culturele avond met
vluchtelingen;
25 januari - wethouder Van
Gelder: nieuwjaarsbijeenkomst
GoudApot;
29 januari - burgemeester Schoenmaker, wethouder Van Gelder en wethouder
Niezen:
leefbaarheidsavond
Gouda Noord;
2 februari - wethouder Van
Gelder: bekendmaking nominaties vrijwilligersprijs.

Fiets- en vlonderbrug
N207b Westergouwe
De Provincie Zuid Holland heeft
bij de gemeente Gouda een initiatief voor een fiets- en vlonderbrug
ter hoogte van de N207 bij Westergouwe ingediend. Deze brug vervangt de huidige fietsroute op het
viaduct over de Ringvaart. De raad
wordt gevraagd te verklaren geen
bedenkingen te hebben tegen het
afwijken van het bestemmingsplan
Oostpolder en het bestemmingsplan Westergouwe ten behoeve van het verlenen van de omgevingsvergunning voor de fiets- en
vlonderbrug.
Aanvraag bĳdrage niet
gesprongen explosieven
In de bodem van Gouda kunnen
nog explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog zitten. Beleid is dat
explosieven moeten worden opgespoord als dit met het oog op de
veiligheid noodzakelijk is. Voor opsporing en ruiming kan een bijdrage uit het gemeentefonds worden
verkregen. Voor de aanvraag is een
raadsbesluit vereist. De aanvraag
voor de bijdrage moet voor 1 maart
2018 bij het ministerie van BZK zijn
ingediend.
Sluiting
Op 7 februari is er een verkennende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 16 januari onder meer het volgende besloten:
Nieuwe trouwlocatie
Brasserie Copper
Gouda is een aantrekkelijke gemeente om in te trouwen. Ook
veel niet-Gouwenaars trouwen in

Burgemeester Milo Schoenmaker reikte op donderdag 18 januari de erepenning van de stad
Gouda uit aan voormalig wethouder Daphne Bergman. Zĳ ontving de eretitel ereburger van
Gouda als dank voor haar enorme inzet voor de stad. Met grote passie, betrokkenheid en
vasthoudendheid heeft zĳ veel voor de stad betekend.
Sinds 2002 zet Daphne Bergman zich bestuurlijk in voor
Gouda. Eerst als gemeenteraadslid voor D66 en vanaf

2010 als wethouder. In de bijna 8 jaar dat zij als wethouder
aan de slag is geweest, heeft
zij veel bereikt op diverse ge-

gemeente@gouda.nl
gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl
www.gouda.nl

Gouda vanwege de bijzondere en
romantische sfeer. Elk jaar geven
vijfhonderd stellen elkaar het jawoord. In Gouda zijn meerdere locaties beschikbaar om te trouwen.
Natuurlijk kan dat in de prachtige, historische sferen van bijvoorbeeld het Oude Stadhuys of
MuseumGouda. Maar ook romantisch in de Museumtuin of juist
modern in de Lichtfabriek. Vanaf heden kan er nu ook getrouwd
worden in Brasserie Copper. Het
aantal trouwlocaties in Gouda
komt daarmee op 13.

Brug afgesloten van 6 t/m 13 februari.
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april.
Kattensingel
Werkzaamheden t/m 31 mei.
Raam
Afgesloten van 23 april t/m 29
maart 2019 in één richting.

Visie op ‘Samen Gouda’
Hoe kunnen we goed samen leven
in Gouda bevorderen? Een kijk
daarop met praktische uitgangspunten staat in het visiedocument
‘Samen Gouda’. Een compact document voor de gemeenteraad,
dat is opgesteld met inbreng van
vele inwoners en organisaties. Sociale activiteiten versterken, meer
onderlinge samenwerking en meer
ontmoeting zijn elementen die
deel uit maken van de visie. Een
bont gezelschap van zo’n 140 inwoners spraken op 14 november
2017 over integratie en samen leven in Gouda. De bijdragen van
de aanwezigen vormden een belangrijke basis voor de toekomstvisie van de gemeente Gouda op
integratie.

Kort Haarlem
Boelekade
Afgesloten van 29 januari 9.00 uur
tot 2 februari 16.00 uur op diverse plekken.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Ronsseweg, aanwijzing gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats;
Tweede Willem Barentszlaan,
aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 25 januari tot en met
7 maart 2018. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Achter de Kerk en Willem Vroesenplein

bieden; van stadsmarketing
tot vastgoed, van toerisme tot
onderwijs. Vorige maand werd
bekend dat zij per 15 januari
is benoemd tot waarnemend
burgemeester van de Gelderse gemeente Beuningen.
De erepenning van de stad
De erepenning van de gemeente Gouda is de hoogste
stadsonderscheiding.
Deze
wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend
als blijk van grote waardering
en erkentelijkheid aan hen die
zich voor Gouda in hoge mate
verdienstelijk hebben gemaakt.

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

Tel. 14
14 0182
0182

maken. Vanuit de gemeentelijke
rekening bij het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten wordt € 291.000 beschikbaar gesteld voor de startersleningen.

Voormalig wethouder Daphne
Bergman ereburger van Gouda

Korte Akkeren
Westerkade
Afgesloten tot 25 januari 16.00
uur.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Eerste Moordrechtse Tiendeweg 26, het verplaatsen van een
woonwagen (09-01-2018);
Gandhiweg 110, het plaatsen van
een dakkapel (05-01-2018);
Joubertstraat 130, 132 en 134,
het plaatsen van 3 aansluitende
dakkapellen (09-01-2018);
van Beverninghlaan 6, het kappen van een boom (06-01-2018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Pottersplein 3-7, het vergroten
van reclame en het plaatsen van
drie verbodsbordjes (12-01-2018);
Broekweg en Oude Sluis, het
kappen van 3 bomen (17-012018);
Stationsplein, Vredebest, Noothoven van Goorstraat en Crabethstraat, het kappen van 79
bomen (11-01-2018);
Johan den Haenstraat 59, het
uitbreiden van de woning (16-012018);
Wilhelmina van Pruisenlaan 419,
het plaatsen van een hekwerk (1601-2018);
Zuider Ĳsseldĳk 10c, het verplaatsen van de inrit (12-01-2018).
Verlenging beslistermĳn
Ankerpad 2a, het tijdelijk plaatsen van een schottenkeet (11-012018);
Goudseweg 4, het bouwen van
een terras en carport (11-01-

www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
www.gouda.nl/facebook

2018);
Industriestraat 15, het uitbreiden
van de winkel (12-01-2018);
Livingstonelaan 35, het plaatsen
van een overkapping/veranda aan
de achterzijde van het woonhuis
(15-01-2018);
Zeugstraat 28, het realiseren van
een koffiebranderij met bijbehorende winkel en horeca (12-012018).

03-1992 / Stoofkade 89 / Datum
vertrek: 27-12-2017;
Boháč, M. / Geboren: 18-10-1996
/ Stoofkade 59 / Datum vertrek:
27-12-2017;
Sadowski, M. / Geboren: 19-111993 / Stoofkade 63 / Datum vertrek: 27-12-2017;
Trzaskowski, Ł.P. / Geboren: 3009-1995 / Stoofkade 59 / Datum
vertrek: 28-12-2017;
Kalbarczyk, M.D. / Geboren: 1205-1982 / Stoofkade 57 / Datum
vertrek: 28-12-2017;
Kobylińska, D. / Geboren: 31-071992 / Stoofkade 57 / Datum vertrek: 28-12-2017;
Kapustka, T.R. / Geboren: 19-051990 / Stoofkade 61 / Datum vertrek: 28-12-2017;
Kędzierski, B.S. / Geboren: 0410-1994 / Stoofkade 57 / Datum
vertrek: 28-12-2017.

Omgevingsvergunning
Uitgebreid
Verleende vergunning
Goejanverwelledĳk 14, het restaureren van de Waaiersluis Gouda (rijksmonument).
Dit besluit ligt zes weken ter inzage bij het omgevingsloket, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG
Gouda van 25 januari 2018 tot en
met 7 maart 2018. Tegen dit besluit kunt u vanaf 25 januari 2018
binnen zes weken een beroepschrift indienen (zie Toelichting).

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.
Vajcík, I. / Geboren: 02-10-1993 /
Stoofkade 65 / Datum vertrek: 2012-2017;
Račková, K. / Geboren: 27-091997 / Stoofkade 91 / Datum vertrek: 21-12-2017;
Boutahir, M. / Geboren: 02-101990 / Ridder van Catsweg 361 /
Datum vertrek: 20-12-2017;
Klima, D. / Geboren: 20-01-1997 /
Stoofkade 63 / Datum vertrek: 2112-2017;
Arendarska, M. / Geboren: 05-

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Wet milieubeheer
Maatwerkvoorschriften
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 nodig ter
bescherming van het milieu aanvullende maatwerkvoorschriften
op te leggen naast de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende maatwerkvoorschriften opgelegd:
Organisatieburo Grand Canyon
B.V., voorschrift ten aanzien van
lozen van afvalwater bij het Activiteitenbesluit milieubeheer voor
het perceel Spieringstraat 1 in
Gouda.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, ThorbecVervolg op
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kelaan 5 te Gouda (tel. 088 54 50
000). Dit besluit is geregistreerd
onder kenmerk 2017230233.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit van 10 januari 2018 een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
gestuurd worden naar het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda. Aan
de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indienen 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, blijft het besluit gelden totdat de Voorzieningenrechter
het besluit schorst. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
verschuldigd.

Gemeente Gouda

U kunt ook digitaal het verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden kunt u vinden op de
website van de gemeente Gouda.

Kennisgeving ontheffing geluid
APV/Bb Ontheffing Hollandse
Ĳsseldĳk te Gouda
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat een
ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden ter plaatse van de locatie
Hollandse IJsseldijk te Gouda. De
werkzaamheden vinden plaats in
de periode van 2 januari tot en met
1 mei 2018 tussen 7.00 uur en
18.00 uur. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2017302935.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit binnen zes weken na de
dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van
de gemeente Gouda, postbus
1086, 2800 BB Gouda t.a.v. de
commissie bezwaarschriften. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw
naam en adres, de dagtekening,
een omschrijving van dit besluit
en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij
een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en emailadres u bereikbaar bent. Een
bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet.

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij

Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang
is kan de voorzieningenrechter van

Ontheffing geluid APV

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 in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw
mening kenbaar maken over het voorgenomen bouwplan en deze mondeling

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.

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 om-

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.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team geluid, lucht, ecologie en veiligheid
van de ODMH, via info@odmh.nl of
tel. 088-54 50 000.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

Foto: VVV Gouda
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De burgemeester
maakt bekend
Benoeming lid van de
gemeenteraad
De voorzitter van het centraal
stembureau voor de verkiezing
van de leden van de raad van
de gemeente Gouda maakt bekend dat de heer F.W. A. de Pont
(Frank) (m), wonende te Gouda, bij
besluit van donderdag 18 januari 2018 benoemd is tot lid van de
raad van de gemeente Gouda. Het
betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag nemen als lid van de raad van
de gemeente Gouda van de heer
T. van Vugt (Thierry) (m), wonende te Gouda.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

schrĳving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Vergeet
niet uw bezwaarschrift 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.

