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Diamanten huwelijksjubileumfeest

Inloopspreekuur
bij u in de wijk

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 13 november tussen 17.00 en 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.
Het was een geslaagd feest voor de Goudse echtparen die
hun 60-jarig huwelĳksjubileum vierden. Op uitnodiging van
burgemeester Schoenmaker kwamen ze samen in partycentrum
Le Patapoef voor een vrolĳke muzikale middag.
Onder leiding van zangeres
Conny Vink en entertainer Dick
de Witte werd er meegezongen
en gedanst. Tussen de dansjes

door was er tijd om met elkaar
en met de burgemeester herinneringen op te halen.

Kliekipedia: tips voor
minder afval

Het platform is er om ideeën
op te doen met recepten en algemene tips om minder voedsel te verspillen. Ook kun je je
eigen receptideeën delen met
anderen en kijken hoe BN’ers
koken met wat ze op dat moment in hun koelkast hebben.
Kijk op www.kliekipedia.nl
voor tips en inspiratie!

Van afval scheiden naar afval voorkomen
Bekendmakingen

Op maandag 6 en woensdag 8
november is er een besluitvormende raadsbijeenkomst. 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.

Besluitvormende
raadsvergadering
(6 november)
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Debat:
Programmabegroting
2018 - 2021 en 3e begrotingswĳziging 2017 (1e termĳn)
De programmabegroting is het
document waarin de gemeenteraad de opdracht aan het college voor de komende vier jaren, en
in het bijzonder 2018 vastlegt. In
de 2e begrotingswijziging zijn de

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op www.gouda.nl/
college. Volg de gemeente op
Twitter met @gemeentegouda
of via Facebook: Gemeente
Gouda.

Henk Meerding exposeert in de maand november in het Huis
van de Stad. Hoewel hĳ in 1956 begon met schilderen, duurde
het tot 1994 voordat hĳ zich er serieus op toe ging toeleggen. Hĳ
gaat veelal intuïtief te werk en maakt gebruik van abstracte en
figuratieve beeldelementen.
Het werk dat hij maakt, kan
soms verschillende verhalen
vertellen, afhankelijk van hoe ernaar gekeken wordt. Henk volgde schildercursussen in Nederland en Frankrijk, en is dankbaar
voor de opbouwende kritiek die
hij kreeg van de kunstenaars Jan
van den Berge, Ingrid de Boer,
Willem Hesseling, Jan van Lokhorst, Leo Musch, Suzan Schuttelaar, Janna Spil en anderen.

Expositieruimte
Kom het werk van Henk Meerding t/m 30 november gratis bekijken in de expositieruimte op de
begane grond. Dit kan tijdens de
openingstijden van het Huis van
de Stad. Kijk voor meer informatie op www.gouda.nl/expositie.
Meer weten?
Meer werk vindt u op de site
www.henk-meerding.exto.nl
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De gemeenteraad
maakt bekend

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
2 november – wethouder Dijkstra: 12,5 jarig jubileum van Activisie op de Terp

Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt op
woensdagmiddag 8 november van 14.30 tot 15.30 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.

Expositie Henk Meerding in Huis van de Stad

Jaarlĳks kunnen we 150 euro ofwel 50 kilo voedsel besparen
door minder weg te gooien. Kliekipedia vertelt je op een leuke
manier hoe je voedselverspilling tegengaat door met kliekjes
iets lekkers op tafel te toveren.
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Een keer per jaar nodigt de
burgemeester alle 60-jaar getrouwde echtparen uit voor een
feestelijke middag, omdat zijn
agenda geen ruimte geeft om
ze persoonlijk te bezoeken. Wel
blijft hij dat doen bij de 65-jaar
en 70-jaar gehuwden.

4 november – wethouder Bergman: officiële opening van de
Natuurwerkdag
8 november – burgemeester
Schoenmaker: nationaal schoolontbijt
13 november – wethouder Dijkstra: openen mantelzorgdag
Gouda
17 november – wethouder Dijkstra: uitreiking jeugdlintjes.

Tel. 14 0182

voorstellen voor wijziging van de
lopende begroting opgenomen.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze raadsvergadering aanwezig te zijn.

Besluitvormende
raadsvergadering
(8 november)
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Debat en besluitvorming: 3e begrotingswĳziging 2017 en programmabegroting
2018-2021
(2e termĳn)
Bij de besluitvorming over bovengenoemde stukken is het van belang dat eerst het besluit wordt
genomen over de 3e begrotingswijziging 2017, omdat de programmabegroting
2018-2021
uitgaat van de in de begrotingswijziging opgenomen voorstellen.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze raadsvergadering aanwezig te zijn.

gemeente@gouda.nl

Sluiting
Op woensdag 15 november komt
de raad bijeen voor een verkennende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 24 oktober
onder meer het volgende besloten:
Nieuwe regels uitstallingen
kernwinkelgebied
Per 1 januari 2018 gaan de nieuwe
regels voor uitstallingen in het kernwinkelgebied in. Daarmee wordt
een verruiming van de mogelijkheden tot het plaatsen van uitstallingen mogelijk gemaakt ten opzichte van het oude uitstallingenbeleid.

www.gouda.nl

In het oude uitstallingenbeleid gold
er een algeheel verbod op uitstallingen in het kernwinkelgebied,
slechts bij uitzondering en onder bepaalde voorwaarden mochten er uitstallingen geplaatst worden. De afgelopen twee jaar heeft
er samen met de SOG een pilot gedraaid in de binnenstad. Naar aanleiding van deze pilot en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan
zijn nu de nieuwe regels opgesteld.
De SOG heeft ingestemd met deze
nieuwe regels. Deze regels moeten
de uitstraling, de levendigheid en
de aantrekkelijkheid van de winkelstraten vergroten en bieden zeker
ten opzichte van het oude uitstallingenbeleid voor de ondernemer
meer mogelijkheden om uitstallingen te plaatsen.
Test landelĳke Fonds Duurzaam
Funderingsherstel
De gemeente sluit zich aan bij het
landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel voor een testperiode
van één jaar. Het fonds verstrekt
leningen aan eigenaar–bewoners
die funderingsherstel moeten uit-

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

voeren, En het biedt ook perspectief voor hen die onvoldoende financiële draagkracht hebben voor
een funderingslening. De gemeente draagt ruim € 140.000 bij dat bestemd is voor 20 urgente woningen. Meer informatie op de site
www.svn.nl

sloten.
Patersteeg
Het fietspad is afgesloten t/m 1 december.

Adviescommissie
Straatnaamgeving
Op woensdag 8 november houdt
de Adviescommissie voor Straatnaamgeving een openbare vergadering van 19.00 tot 21.00 uur.
Locatie: Huis van de Stad, kamer
0.37.

Werk aan de weg
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Kattensingel
Werkzaamheden t/m 31 januari 2018.
Lange Tiendeweg
Afgesloten t/m 8 november afge-

Korte Akkeren
Ranonkelplantsoen
Afgesloten t/m 8 november.
Kort Haarlem
Haastrechtsbrug
Afgesloten van 10 november 1.00
t/m 4.00 uur.
Nieuwe Veerstal
Afgesloten weg, fiets- en voetpad
t/m 30 november 17.00 uur.
Oost
Briandstraat
Afgesloten inclusief de kruising met
de Nansenstraat t/m 17 november.
Plaswĳck
Bodegraafsestraatweg / Burg.
van Reenensingel
Op de kruising Bodegraafsestraat-

Vervolg op
gemeentepagina 2
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Bekendmakingen
1 november 2017

weg / Burg. van Reenensingel
staan de verkeerslichten op knipperen op 7 en 8 december van 9.00
tot 15.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Blekerssingel 71, renoveren van
het pand en gedeeltelijk vervangen
uitbouw, gemeentelijk monument
(17-10-2017);
Dagpauwoogstraat 2-4, plaatsen
van 2 dakkapellen (25-10-2017);
Zeugstraat 28, realiseren van een
koffiebranderij met rookgasafvoer
(23-10-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunningen
Industriestraat 15, uitbreiden van
de winkel (20-10-2017);
Verleende vergunningen
Achter de Kerk 1, aanbrengen
van anti inklimvoorzieningen, rijksmonument (23-10-2017);
Bloemendaalseweg 34 en 34a,
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vervangen van dakpannen op het
linker dakvlak, gemeentelijk monument (16-10-2017);
Calslaan 101, plaatsen van PV
panelen op het dak Sporthal De
Mammoet (23-10-2017);
De Kwekerĳ 1, plaatsen van een
dakkapel op het voordakvlak (2010-2017);
Fluwelensingel 35, realiseren
van een studio in het pand (24-102017);
Goverwellesingel 10, plaatsen
van PV panelen op het dak sporthal De Zebra (23-10-2017);
Landluststraat 80, uitbreiden van
de woning (25-10-2017);
Markt 46, plaatsen van gevelreclame (20-10-2017);
Middenmolenplein 64, plaatsen
van drie banieren (24-10-2017);
Nieuwehaven 314, aanvraag voor
een constructieve wijziging (20-102017);
Oosthaven 56, uitvoeren van restauratiewerkzaamheden in het
pand, rijksmonument (19-09-2017);
Sophiastraat 46, realiseren van
een uitbouw op het bestaande balkon (20-10-2017);
Westerkade 43, het plaatsen van

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 schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (ziens-

een dakkapel (20-10-2017);
Willem Barentszlaan 36, het realiseren van een buitenspeelplaats
met opberghok (20-10-2017).
Verlenging beslistermĳn
Hoge Gouwe 123, renoveren van
de gevel, rijksmonument (24-102017);
Veerstal 13, plaatsen van een
noodbrug nabij de Mallegatsluis
(23-10-2017);

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.
van den Berg, G.J.M. / Geboren:
01-11-1959 / Frederikspolderstraat
5 / Datum vertrek: 04-10-2017;
Hric, M. / Geboren: 10-12-1971 /
Stoofkade 33 / Datum vertrek: 0410-2017;
El Ouali, S. / Geboren: 00-00-1972
/ IJssellaan 2 a / Datum vertrek: 0510-2017;
Aresu, F.A. / Geboren: 28-061991 / Achter de Vismarkt 27 / Datum vertrek: 09-10-2017;
Saneh, B. / Geboren: 18-02-1959
/ Jacob Catsstraat 57 / Datum vertrek: 09-10-2017.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.

Verleende standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders heb-

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

ben een standplaatsvergunning
verleend aan:
Mevrouw Schouten voor de verkoop van oliebollen. Op de locatie
A: nabij wijkcentrum de Buurtstee
wekelijks op maandag, woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van
10.00 uur tot 18.00 uur. En op locatie B: aan de rand van het parkeerterrein Gildenburg op dinsdag
van 10.00 uur tot 18.00 uur vanaf
1 november 2017 t/m 31 december
2017 (verzonden 24 oktober 2017).
Mevrouw Braber voor de verkoop
van kerstbomen. Op locatie Nieuwe Gouwe loswal, vanaf 6 december 2017 t/m 22 december 2017
en op koopzondagen van 12.00
tot 18.00 uur en op de overige dagen van maandag t/m zaterdag van
9.00 uur tot 21.00 uur (verzonden
24 oktober 2017).
De heer Bogaard voor de verkoop
van kerstbomen. Op locatie Middenmolenplein, vanaf 6 december 2017 t/m 22 december 2017
en op koopzondagen van 12.00
tot 18.00 uur en op de overige dagen van maandag t/m zaterdag van

9.00 uur tot 21.00 uur. (verzonden
24 oktober 2017).
De heer Van Haut voor de verkoop van kerstbomen. Op locatie Gildenburg, vanaf 6 december
2017 t/m 22 december 2017 en
op koopzondagen van 12.00 uur
tot 18.00 uur en op de overige dagen van maandag t/m zaterdag van
9.00 uur tot 21.00 uur (verzonden
24 oktober 2017).
Mevrouw Bogaard voor de verkoop van kerstbomen. Op locatie Nieuwe Markt, vanaf 6 december 2017 t/m 22 december 2017 en
op koopzondagen van 12.00 uur
tot 18.00 uur en op de overige dagen van maandag t/m zaterdag van
9.00 uur tot 21.00 uur (verzonden
24 oktober 2017).

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

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.

