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Gemeente Gouda

Goud voor Calora en
Goud voor Klaver Kaas
De állerlekkerste Goudse belegen light is Calora 18% Pikant.
Deze kaas van Veldhuyzen Kaas won 6 juni Goud bij de Gouda
Cheese Awards 2019. In de categorie Goudse jong belegen 48+
ging de felbegeerde eerste prijs naar Klaver Kaas van Vandersterre Vers concepten (Dupontcheese). De kazen dragen een
jaar lang het predicaat ‘lekkerste kaas van Nederland’. De glazen trofeeën werden uitgereikt door Frau Antje.
In de categorie Goudse belegen
light ging Zilver naar Roemer
Light 35+ gerijpt van Van der
Heiden Kaas; Vergeer Gouwenaar Light 35+ Pikant van Vergeer Holland was goed voor
Brons. Zilver in de categorie
Goudse jong belegen 48+ werd
Bonck van Blesckens van De
Graafstroom en Holland Master
van Royal FrieslandCampina
kreeg Brons. De uitslag werd
bekendgemaakt door de burgemeester en Opper Waegemees-

andere juryleden de boorsels
keurden.
Kaaskeuring door consumenten
Gouda Cheese Awards is een
belangrijke en bijzondere kaaswedstrijd in Nederland. Het

is namelijk geen technische
kaaskeuring, maar een neutrale smaaktest: consumenten
proeven en beoordelen. De
wedstrijd wordt georganiseerd
door het Nederlands Nationaal
Kaaskeur Concours (NNKC) in
samenwerking met de Gouda

Kaasmarkt, de Goudse Waag,
de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG)
en gemeente Gouda. De voorrondes vonden eind mei plaats
bij het Centrum voor Smaakonderzoek (CSO) in Wageningen.

ter van Gouda, Mirjam Salet.
Belangstelling
Het was de eerste keer dat de
beslissende keuring plaatsvond
voor publiek. En publiek was
er genoeg; de toch al drukke
kaasmarkt van Gouda trok honderden mensen die niet alleen
een blokje mee wilden proeven,
maar ook wilden kijken hoe culinair journaliste Janny van der
Heijden (bekend van programma’s als Heel Holland Bakt) en
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Huldiging landskampioenen Waterpolo
Dames 1 (GZC Donk)

Weet u wat u koopt?
Een hagelnieuwe telefoon voor een prikkie, een prima laptop
voor weinig geld: vaak worden gestolen spullen doorverkocht.
Via www.stopheling.nl kunt u waardevolle spullen registeren en
checken of een tweedehands item niet gestolen is.
Registreer je spullen
Een inbraak kan ook u overkomen. Door het serienummer van
uw (kostbare) spullen te registeren op www.stopheling.nl of via
de Stop Heling-app, vergroot
u de kans dat dieven worden
gepakt én dat u uw spullen terugkrijgt. Het serienummer is
een unieke code die vaak op
de achterkant van uw apparaat
staat.

Download

pen van gestolen spullen (heling) is niet alleen strafbaar,
maar houdt bovendien diefstal
in stand. Ontdekt u dat uw aankoop geregistreerd staat als gestolen, dan kunt u dat via www.
stopheling.nl meteen melden bij
de politie.

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 12 juni worden
onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad
besproken:
Besluitvormende
raadsbijeenkomst
• Open podium
• Vaststellen van de agenda
• Mededelingen door raad en
college
• Vaststellen van de lijst ingekomen stukken
• Vaststellen van de lijst met
toezeggingen
• Artikel 38 vragen
• Vaststellen van de lijst moties
• Bestemmingsplan Weeshuis
• Beeldkwaliteitsplan voormalig
boerderijkavel Westergouwe
• Huisvestingsverordening
• Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden
2020-2023
U bent van harte welkom in het
Huis van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1. Kijk voor uitgebreide informatie op www.gouda.nl/
ris. Wilt u zeker weten of een onderwerp besproken wordt? Bel
dan met de griffie via tel. (0182)
58 91 97.

Registreer

Tweedehands spullen? Check
het serienummer!
Het is belangrijk om voor aankoop het serienummer van
tweedehands spullen te checken via stopheling.nl. Het koGouda is een sportteam met
landskampioenen rijker: het
dames 1-waterpoloteam van
GZC Donk is Nederlands kampioen geworden in de landelij-

ke competitie. De dames knokten zich bij Polar Bears (Ede)
naar 9-9 en wonnen vervolgens
de strafworpenserie met 4-3 van
deze tegenstander. Met trots

huldigde daarom sportwethouder Michiel Bunnik op donderdag 6 juni de kampioenen
voor hun topprestatie.

Download de app
Stop heling

Wie verdient er volgens u
een lintje?
Kent u iemand in uw omgeving die een bijzondere prestatie
heeft geleverd of zich al jaren op bijzondere wijze verdienstelijk
heeft gemaakt voor de (Goudse) samenleving? Iemand waar de
stad trots op kan zijn?
meester. Voor meer informatie
kunt u ook terecht op www.gouda.nl/onderscheiding of neemt
contact op met de gemeente via
tel. 14 0182.

aanvraag in te dienen.
Voordrachten voor een Koninklijke Onderscheiding voor inwoners van de gemeente Gouda
kunnen tot uiterlijk 1 juli 2019
worden ingediend bij de burgeGemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Foto: Oscar van der Wĳk

Wacht dan niet langer en ga
naar www.lintjes.nl of naar
www.gouda.nl/onderscheiding.
Daar leest u hoe u deze persoon kunt voordragen voor een
Koninklijke Onderscheiding.Ook
vindt u daar het formulier om de

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

Scan barcodes en
fotografeer sieraden

In contact met het college
Inloopspreekuur
wethouder Tetteroo
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder
Rogier Tetteroo houdt donderdag 13 juni van 15.30 uur tot
16.30 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.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

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

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:

spreekuur is op maandag 8 juli
tussen 17.00 - 18.00 uur. Kijk
op
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.

13 juni – wethouder Van Vugt:
openen kinderkaasmarkt
14 juni – wethouder Van Vugt:
openen museumhavendagen
15 juni – wethouder Van Vugt:
presentatie boek ‘Doornen en
Sterren’

www.gouda.nl

@gemeentegouda

Proef inzet ervaringsdeskundigen schuldhulpverlening
De gemeente wil voorkomen dat
inwoners die schulden hebben
nog verder in de problemen komen en wil zorgen dat het aantal
inwoners met schulden daalt.
Daarom start de gemeente met
een proef van twee jaar om ervaringsdeskundigen in te zetten
als voorlichter en ondersteuner
van cliënten die problemen hebben met schulden. Zij hebben
zelf ervaring met hulp bij schulden en bezitten unieke ervaringen en kennis. De gemeente
werkt hierin samen met stichting
Kernkracht. De stichting zorgt
voor werving, training en begeleiding van ervaringsdeskundigen. Met de proef komt het
college tegemoet aan de motie
van de raad.

gemeentegouda

gemeentegouda
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Bekendmakingen
12 juni 2019

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 19 juni is er een besluitvormende raadsbijeenkomst.
Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda. Kijk voor meer
informatie op www.gouda.nl/
raadsinformatie of neem contact
op met de griffie tel. (0182) 58 91
97 of griffie@gouda.nl.

Besluitvormende raadsbijeenkomst
Raadszaal, 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.
Vaststellen van: lijst ingekomen
stukken, lijst met toezeggingen,
artikel 38 vragen.
Lijst moties
Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang.
Bestemmingsplan Weeshuis
Dit raadsvoorstel is bedoeld om de
gemeenteraad te kunnen laten besluiten over de herbestemming van
het Weeshuiscomplex, de planologische randvoorwaarden vast te
leggen door het bestemmingsplan
vast te stellen en de zienswijzen te
beantwoorden.
Beedkwaliteitsplan
Boerderijkavel
In aanvulling op het beeldkwaliteitsplan Westergouwe 2 wordt invulling gegeven aan de voormalige
boerderijkavel waarvan in 2017 nog
onduidelijk was hoe deze ingevuld
zou worden.
De raad wordt voorgesteld de aanvulling vast te stellen en het beeldkwaliteitsplan toe te voegen aan de

Gemeente Gouda
Welstandsnota.
Huisvestingsverordening
De gemeenteraad wordt i.v.m. het
vervallen van de huidige verordening voorgesteld de Huisvestingsverordening 2019 vast te stellen
en om als gemeente bij woningschaarste te kunnen blijven sturen
op woonruimteverdeling de onderbouwing daarvan nader te definiëren.
Risicoprofiel Veiligheid
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal
Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023 opgesteld. Het regionaal risicoprofiel
heeft tot doel inzicht te krijgen in de
risico’s die binnen de veiligheidsregio bestaan. Aan de raad wordt gevraagd aan te geven waar zij vindt
dat de veiligheidsregio zich de komende jaren op moet richten. Deze
wensen worden meegenomen in
het regionaal beleidsplan van de
veiligheidsregio.
Sluiting
Op 3 juli is er een verkennende
raadsbijeenkomst.

Informatiebijeenkomst
Turfmarktkerk 13 juni
Op donderdag 13 juni is er een informatiebijeenkomst. 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.
Raadzaal, 20.00-23.00 uur:

Wijziging verordening
naamgeving en nummering adressen Gouda
2012

Catharina Hoeve
Tot 14 juni 17.00 uur geldt er een
snelheidsbeperking i.v.m. het herstraten van het middenplein.

De gemeenteraad heeft op 22 mei
2019 de ‘Verordening naamgeving
en nummering adressen Gouda
2012’ gewijzigd. De actuele tekst
van de verordening is terug te vinden op overheid.nl bij de officiële
bekendmakingen.

Omgevingsvergunningen
regulier

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Rhijnvis Feithstraat, aanwijzing
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Swadenburg, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 13 juni t/m 24 juli 2019.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg

Naar aanleiding van de gang van
zaken rond de sloop van de Turfmarktkerk en hetgeen daaraan
vooraf is gegaan heeft BMC, op
verzoek van het college een feitenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een
rapport dat op 15 mei aan de gemeenteraad is aangeboden.

N207
Afgesloten op werkdagen van
20.00 tot 6.00 uur van 24 t/m 29
juni.

Met het rapport als vertrekpunt
gaat de gemeenteraad in gesprek
met de voor deze informatiebijeenkomst uitgenodigde betrokkenen.
In drie blokken wordt gesproken
met allereerst de direct omwonenden van de kerk, vervolgens kunnen vragen gesteld worden aan de
eigenaar. Tot slot richt de raad zich
tot het college en de organisaties
die met en/of voor de gemeente
Gouda op het dossier actief zijn
geweest.

Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).

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

Goverwelle
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten t/m 30 juni.

Plaswijck
Anna Hoeve
Afgesloten tot 18 juni 17.00 uur
i.v.m. herstraten.

Ingediende aanvragen
Bodegraafsestraatweg tegenover
nr.139, het bouwen van een aanlegsteiger (23-05-2019);
Crabethstraat 38, het transformeren van een gebouw tot 21 appartementen (31-05-2019);
Graaf Florisweg 77, het dempen
van een watergang (24-05-2019);
Jan van Renesseplein 2, het plaatsen van een dakkapel (29-05-2019);
Markt 65, het vervangen van de
pui, gemeentelijk monument (2705-2019);
Middenmolenplein 4 t/m 274 en
het Polderplein 1 t/m 55, het aanpassen van de brandveiligheidsinstallaties (27-05-2019);
Papaverstraat 3, het plaatsen van
een nieuwe dakkapel (27-05-2019);
Regulierenhof 2a, het verbouwen
van schuur naar woning (23-052019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Achter de Kerk 7a, het aanbrengen
van zonwering en het plaatsen van
terrasschotten, gemeentelijk monument (29-05-2019);
Burgemeester Jamesplein 1, het
realiseren van horecagelegenheden
in het Huis van de Stad (03-06-2019);
Hooizolder 2 en 16, Buitenstuk
1, het aanleggen van vlonders bij
nieuw te bouwen woningen (27-052019);
Ravelplein 43, het plaatsen van een
dakopbouw (24-05-2019);
Regentesseplantsoen 22b en 22e
en 22f, het wijzigen van de brandcompartimentering op de 1e en 2e
verdieping (24-05-2019);
Tweede Moordrechtse Tiendeweg 1a, het bouwen van een schuur
(29-05-2019);
Vossiusstraat 32, het doorbreken
van een muur in een woning (2105-2019).
Verlenging beslistermijn
Amelandstraat 5, het realiseren
van een dakopbouw (28-05-2019);
Burgemeester
Martenssingel
103b, het verbouwen van garage
naar woning (29-05-2019);
Jeruzalemstraat 4, het wijzigen
van de hoofddraagconstructie (0306-2019);

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

Lage Gouwe 108, het schilderen van een monumentaal pand,
gemeentelijk monument (29-052019).

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.
Nowak, R.P. / Geboren: 17-121983 / Johannes Poststraat 78 /
Datum vertrek: 29-04-2019
Roefs, A.M.T. / Geboren: 13-081962 / Raam 115 / Datum vertrek:
30-04-2019
Blom, W.J. / Geboren: 19-10-1957
/ Raam 115 / Datum vertrek: 30-042019
Verhagen, H.F.J.G. / Geboren: 3012-1971 / Bosranklaan 289 / Datum vertrek: 16-05-2019
van der Valk, A.P. / Geboren: 1109-1998 / IJssellaan 2 A / Datum
vertrek: 16-05-2019
El Moukaddem, M. / Geboren: 0812-1983 / IJssellaan 2 A / Datum
vertrek: 16-05-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Beleidsdoelstellingen
subsidieverlening 2020
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 3 juni 2019
de beleidsdoelstellingen voor de
boekjaarsubsidies 2020 hebben
vastgesteld. Boekjaarsubsidies zijn
de jaarlijkse subsidies die aan instellingen worden verstrekt. De beleidsregels vormen het toetsingskader
voor de subsidieverstrekkingen.
De activiteiten in de subsidieaanvragen dienen aan te sluiten op de
geformuleerde beleidsdoelstellingen. Aanvragen moeten uiterlijk

31 augustus, voorafgaand aan het
subsidiejaar, zijn ingediend. De beleidsdoelstellingen kunt u vinden op
www.gouda.nl/terinzage.
Heeft u vragen, dan kunt u contact
opnemen met het Klant contact
Centrum van de gemeente Gouda op telefoonnummer 14 0182,
zij kunnen u met de juiste persoon
doorverbinden.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Verleende exploitatievergunningen
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
BJL Beheer, locatie Markt 31 te
Gouda. Voor het exploiteren van
een horeca-inrichting (verzonden
29 mei 2019).
David’s Gelato, locatie Markt 2 te
Gouda. Voor het exploiteren van
een horeca-inrichting (verzonden
29 mei 2019).

Verleende drank- en
horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester
aan:
David’s Gelato, locatie Markt 2 te
Gouda. Voor het uitoefenen van
een horecabedrijf (verzonden 29
mei 2019).

Verleende evenementenvergunning
Museumhavendagen, 14, 15 en
16 juni 2019, locatie Museumhaven Gouda, Bogen, Grasveld rond
het IJsselhuis en de Vest (verzonden 5 juni 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

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.

