vijftigste keer kaarsjesavond kerststukje voor vogels
Voor de 50e keer viert Gouda Kaarsjesavond. Dit indrukwekkende lichtfeest vindt plaats op dinsdag 13 december. In het Stadhuis zullen 1500
kaarsen branden en achter de ramen op de Markt nog eens duizenden.
Koningin Beatrix zal ’s avonds aanwezig zijn bij de feestelijkheden.
Burgemeester Cornelis houdt een kersttoespraak met evangelielezing.
De verlichting van de kerstboom wordt ontstoken door een vertegenwoordiger uit Kongsberg, onze zusterstad in Noorwegen. En uiteraard
is er de traditionele kerstsamenzang.
hoe laat
Vanaf 19.00 uur zijn alle ramen op
en rond de Markt verlicht en zingt
Gouda’s Liedertafel met begeleiding
van een brassband. Toespraak en
evangelielezing om ongeveer 19.30
uur. Aansluitend wordt de verlichting
van de kerstboom ontstoken.
Daarna samenzang van het publiek
met groot koor en brassband.
vervoer
Komt u ook? Neem dan de fiets of
het openbaar vervoer! Komt u toch
met de auto? Bussen van Connexxion brengen u gratis tussen 17.00
en 22.30 uur van de aangegeven

parkeerterreinen naar de stad en
weer terug.
evenementen en activiteiten
Gouda is trouwens al de hele dag in
kerstsfeer. Met een groot aantal
evenementen en activiteiten. Laat u
verrassen op straten en pleinen, in
stegen en kerken!
De meeste activiteiten zijn gratis.
Met onder andere:
• Historische schepen met kerstverlichting in de masten en elk uur
start van een rondleiding.
• Demonstraties pottenbakken en
het maken van pijpen.
• Kennismaken met het maken van

zes vreugdevuren
tijdens oud en nieuw
Met oud en nieuw mogen in Gouda
zes vreugdevuren worden ontstoken. De gemeente geeft toestemming voor een groot, goed georganiseerd vreugdevuur in Kort
Haarlem, het Weidebloemkwartier

en de Kadebuurt. Aan de
Negenhoeve, Ganzenburg en
Rietzoom kan in overleg met politie
en brandweer een kleiner vuur worden aangelegd. Voor de vuren mag
alleen onbewerkt hout worden

medewerking tegen
vernieling gevraagd
De politie treedt deze maand streng
op tegen vernielingen en overlast
van vuurwerk. Afgelopen jaren zijn
de jaarwisselingen relatief rustig
verlopen. Toch ligt het aantal vernielingen, onder meer van straatmeubi-

foto: Pim Mul.

lair, nog altijd te hoog.
Om te kunnen optreden vraagt de
politie de medewerking van burgers.
Mensen die zien dat iets moedwillig
wordt gesloopt, wordt dringend
gevraagd om alarmnummer 112 te

kaarsen op de traditionele manier.
• Feestelijke ingebruikname van het
monumentale draaiorgel de
Lekkerkerker.
• Living statues.
• Twentse midwinterhoornblazers.
•
•
•
•
•

Ritten met arrenslee en kerstman.
Levende kerststal.
Voordracht van kerstverhalen.
Dansgroep At va’ Ani.
Kaarsjesmiddagconcert in de
Gouwekerk (kaarten via de VVV).

Voor de Goudse jeugd van acht tot
twaalf jaar organiseert de gemeente
een knutselmiddag. Op woensdagmiddag 14 december kunnen ze
een leuk kerststukje maken voor
vogels. Op een houten schijf komen
bessen, pinda's en een vetbol. Het
werkstuk wordt versierd met kerstgroen. Thuis kan het vogelkerststuk
in de tuin of op het balkon worden

• Bespeling carillon van de Sint
Janskerk.
• Bespeling van het mobiele concertcarillon.
• Voordracht van kerstverhalen.
• Voorstelling ‘De Vlucht’ gespeeld
door elf jongeren.
Haal de folder met het programmaoverzicht of kijk op
www.gouda.nl/kaarsjesavond voor
alle gegevens en tijden.
gebruikt. De grote vreugdevuren
mogen branden vanaf acht uur
’s avonds. De kleine pas vanaf
middernacht. Beide moeten om
uiterlijk 3.00 uur worden gedoofd.
Behalve politie en brandweer hebben de gemeentelijke dienst stadswerken, Cyclus en het jongerenwerk een rol bij de organisatie.
Op andere plaatsen staat de
gemeente geen vreugdevuren toe.

bellen. Als de daders zijn gevlogen,
is telefoon 0900-8844 het juiste
nummer om de vernieling te melden.
De politie ziet het vernielen van
andermans spullen niet door de vingers. Wie betrapt wordt, gaat mee
naar het bureau.

ophangen. Voor deze activiteit wordt
een bijdrage gevraagd van 2,50
euro. Het maken van de kerststukjes gebeurt in het infocentrum van
het Heempad langs de
Bloemendaalseweg, van 14.00 tot
15.30 uur. Gezien de verwachte
belangstelling is vooraf aanmelden
noodzakelijk. Het telefoonnummer is
588322.

andere bustijden
Busmaatschappij Connexxion
heeft een nieuwe dienstregeling
die op 11 december ingaat.
Goudse reizigers moeten rekenen
op de volgende wijzigingen.
• Lijn 1 en 4 (stadsdienst Gouda).
In de avonduren en op zondag
rijdt lijn 1 voortaan maar één
keer per uur. Lijn 4 rijdt voortaan ook in de avonduren en op
zondag; samen rijden lijn 1 en
lijn 4 dan elk halfuur.
• Lijn 3 (stadsdienst Gouda):
meer ritten. Lijn 3 rijdt vaker op
zaterdag, tussen ongeveer
11.00 en 17.30 uur rijdt lijn 3
voortaan om het kwartier.
• Lijn 6 (stadsdienst Gouda):
andere tijden. De vroege ritten
die altijd om 6.35 en 6.50 uur
vertrokken van het Burgemeester Jamesplein/NS-station vervallen. Hiervoor in de plaats zijn
twee extra ritten toegevoegd
met vertrektijd 9.05 en 9.20 uur.

Reizigers naar de Goudse Poort
kunnen, als lijn 6 niet rijdt, gebruik maken van de lijnen 177,
186 of 187.
• Lijn 177 (Gouda-Zoetermeer):
extra rit. In de ochtenduren is
een extra rit toegevoegd, die
vertrekt om 6.39 uur vanaf
Gouda, Station NS.
• Lijn 178 (Bodegraven-Gouda):
andere tijden. De vertrektijden
van enkele ochtendritten van lijn
178 zijn gewijzigd, om betere
aansluiting te geven op de trein
in Bodegraven.
• Lijn 180 (Utrecht-Gouda): andere tijden. De vertrektijden van
enkele ritten zijn gewijzigd.
• Lijn 184 (Gouda-Waddinxveen
Coenecoop). De vertrektijden
van lijn 184 zijn gewijzigd.
meer info
www.connexxion.nl

meer op de volgende rechter pagina

2005 • normenkade rechtmatigheidcontrole • vaststellen

godsstraat en de Lange Tiendeweg, inclusief de Pater-

nand Huijckstraat, plaatsen van kunstobject. tussen

meester en wethouders (graag vermelden ter attentie van

belastingverordeningen • vaststellen van de Reïntegratie-

steeg). Troelstralaan, (Thorbeckelaan-Wibwautstraat) tot

Nieuwehaven 47 en 164, plaatsen van gecombineerde

afdeling Recht en Veiligheid, postbus 1086, 2800 BB

verordening; de Afstemmingsverordening; de Toeslag-

en met 23 december afgesloten voor al het doorgaand

rioolput. Vuurdoornlaan nabij 16, plaatsen van drie tijde-

Gouda. Aangezien de indiening van een bezwaarschrift de

verordening WBB Gouda 2006 • afronding verzelfstandi-

verkeer. Uiverplein en Leeuwerikstraat, wegens sloop

lijke units.

bouwvergunning niet schorst kan men desgewenst de pre-

ging stedelijke musea • beschikbaarstelling voorberei-

en nieuwbouw afgesloten tot 2008. Walvisstraat, in ver-

Tegen aangevraagde vergunningen kan geen bezwaar

sident van de sector bestuursrecht van de Arrondisse-

dingskrediet Hamstergat • openen grondexploitatie Boeg-

band met reparatiewerkzaamheden afgesloten van 5 tot

worden ingediend.

mentsrechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag ver-

pad • beschikbaarstellen krediet definitiefase Wester-

en met 9 december (gedeelte tussen de Bockenbergstraat

De gemeenteraad van Gouda nodigt u uit aanwezig te zijn

gouwe • bespreekpunten • locatiekeuze nieuw sportpark

en de Lethmaestraat). Wethouder Venteweg, in verband

bij de vergadering op 12 december, om 20.00 uur, in het

DONK • vaststelling Ruimtelijke Structuurvisie • Beheer-

met de herinrichting (onder andere riool) zijn op de Bree-

burgemeester en wethouders
maken het volgende bekend
vergaderingen
gemeenteraad

atrium van de sector stadswerken, Antwerpseweg 5,

verordening begraafplaatsen en crematorium IJsselhof,

zoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onver-

bouwvergunningen

wijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschul-

vaartbrug-Goudse Houtsingel tot en met juli 2006 diverse

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen

digd. De besluiten kunnen op afspraak worden ingezien
bij de Stadswinkel Buytenerf. Voor het maken van een

met als agendapunten: opening, mededelingen • vaststel-

eeuwig begraven en aanpassing tarieven • vaststellen

tijdelijke verkeersmaatregelen nodig.

verleend voor: Geuzenstraat 31, plaatsen twee dakkapel-

ling van de agenda • het verslag van de vergadering van

belastingverordeningende verordening Toeristenbelasting •

Zie voor uitgebreide informatie www.gouda.nl/bekend-

len en één raamkozijn (28-11-05). Catharina Hoeve 1,

afspraak kunt u contact opnemen met Publiekszaken,

24 oktober 2005; termijnagenda; de geactualiseerde lijst

uitgangspunten bij de invoering van de Wet Maatschappe-

makingen.

maken van dakopbouw (28-11-05). Sint Jobstraat 13,

telefoon 0182 - 588569.

van toezeggingen en openstaand art. 38 vragen • vragen-

lijke Ondersteuning WMO • verordening Reductieregeling

halfuur voor raadsleden • hamerstukken • evaluatie sub-

2006 e.v. • reïntegratieonderzoek rekenkamercommissie •

sidieverordening stedelijke vernieuwing 2005 en verdeel-

beleidsplan 2006 dienst Arbeid en Inkomen • sluiting.

bouwen van uitbouw op balkon (28-11-05). Pluutwerf 35,

gebruiksvergunning

vergroten van entree/berging (30-11-05). Jac. P. Thijsse-

verleende
kapvergunningen

laan 45, plaatsen van beschoeiing (30-11-05). Terwen-

besluit 2006 • openen grondexploitatie project Jac. P.

Burgemeester en wethouders hebben gebruiksvergunning

straat 14, plaatsen van aanbouw aan achtergevel

Thijsselaan • openen grondemploitatie winkelcentrum

verleend voor: Aalberseplein 2, Jozephkerk (29 -11-2005).

(30-11-05). Zeugstraat 52, vernieuwen van winkelpui

Willem Barentszlaan 17, 1 kastanje in de achtertuin

Voor informatie kunt u tijdens kantooruren terecht (9.00 tot

(30-11-05). Zuider IJsseldijk 46, plaatsen van (brom)fiet-

Reden: boom is ziek en heeft een slechte conditie.

Van Bergen IJzendoornpark 9a • wijziging Bouwverorde-

Bloemendaalseweg, afgesloten voor fietsers op 7, 8, en

17.00 uur) bij de Brandweer Gouda, Keerkring 12, telefo-

senstalling (30-11-05). Wilhelmina van Pruisenlaan 113,

Zwarteweg 26, 1 watercypress in de achtertuin. Reden:

ning • voorstel tot het vaststellen van voorbereidings-

9 december tussen 7.00 en 16.00 uur in verband met de

nisch bereikbaar onder nummer 0182 - 547213.

plaatsen van schuur (01-12-05). Wethouder Venteweg

boom neemt zonlicht weg, veroorzaakt wortelopdruk en

krediet tot herziening van het bestemmingsplan voor een

vernieuwing van een brug. Het betreft het gedeelte tussen

165, onderheien van oprit (01-12-05).

staat op de huisaansluiting van het riool. Catharina

aantal gebieden • MER Spoorzone • vaststellen nota

de Hugo de Vrieslaan en de Burgemeester van Reenen-

‘gemeentelijk rioleringsplan Gouda 2004-2008, aanvullin-

singel. Broekhuizenweg, het gedeelte tussen de Marco-

gen op het ontwerp GRP • aansluitverordening riolering

nistraat en de Edisonstraat is op 8 december afgesloten

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toe-

Gouda • openen grondexpliotatie voor project Goudse

tussen 14.00 en 21.00 uur. Burgemeester van Reenen-

passing van een vrijstelling vergunning te verlenen voor:

Poort • sluiten grondexploitatie Gouwestroom • regionaal

singel, een halve rijbaan is afgesloten van 7 tot en met

Verzetslaan en omgeving, gedeeltelijk vernieuwen van

WVG/WMO-beleid • onderwijshuisvesting, programma en

9 december dagelijks tussen 09.00 en uiterlijk 15.00 uur.

noodtrappen. Westerkade 38, vergroten van woning.

overzicht 2006 • nota Onderhoud onderwijsgebouwen •

De werkzaamheden vinden plaats op het wegvak tussen

Thorbeckelaan nabij huisnummer 83, plaatsen van

Burgemeester en wethouders hebben gefaseerde bouw-

overschrijdingsregeling primair, speciaal en voortgezet

de Solingenstraat en de in- uitrit naar de ING bank. Cals-

tijdelijk bouwbord. Lange Tiendeweg 46, vernieuwen

vergunning eerste fase verleend voor: Turfmarkt 60, ver-

onderwijs 2004 • jaarverslag leerplicht 2004 - 2006 •

pad, in verband met nieuwbouwwerkzaamheden afgeslo-

aanbouw ten behoeve van bovenwoning. Vuurdoornlaan

anderen kerk tot woongebouw met parkeerplaatsen (28-

schoolzwemmen voor speciaal onderwijs • jeugdpreventie-

ten tot eind 2007. Goudse Poort, afsluiting van een rij-

nabij 16, plaatsen van drie tijdelijke units.

11-05).

plan (CRIEM) en voorstel over voortgang projecten en

strook in verband naar groenonderhoud op 7 en 8 decem-

De stukken liggen van 8 december 2005 tot en met

eventuele consequenties op grond van de geconstateerde

ber 09.00 en 15.00 uur. Het gaat hierbij om het gedeelte

18 januari 2006 ter inzage in de stadswinkel Buytenerf.

effecten • kiezerspas voor iedere kiesgerechtigde in

de stad uit naar de A12 toe. Graaf Florisweg/Bode-

Gedurende de genoemde termijn kunnen schriftelijk ziens-

graafsestraatweg, kruispunt tot half december afgeslo-

wijzen worden ingediend bij de gemeente Gouda, ter

Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunningen

Gouda • vestiging exclusiviteit Cyclus • beschikbaarstelling

ten, omleiding via Thorbeckelaan en Statensingel. Jou-

attentie van afdeling Bouw- en Woningtoezicht, postbus

verleend voor: Goudkade 23, slopen van opstal met

voorbereidingskrediet initiatieffase Oostpolder • vaststellen

bertstraat, tot en met 23 december in fasen afgesloten

1086, 2800 BB Gouda, onder vermelding ‘zienswijze’.

asbesthoudende dakbedekking (28-11-05). van den

criteria uitbesteding beleidstaak Lijkbezorging • vierde

voor doorgaand verkeer. Karnemelksloot, zuidelijk deel

Indien u van de mogelijk gebruik wilt maken om monde-

Bosch 10, 19, 21, 22, 31/van de Puttestraat 19, 21, 23,

stadskantoor agnietenstraat

begrotingswijziging 2005 en eerste begrotingswijziging
2006-2009 • rechtmatigheidverklaring subsidieverleningen

ling uw zienswijzen te geven, dan wordt u verzocht hier-

bezoekadres Agnietenstraat 24

IJssellaan-Burgemeester Martenssingel) tot en met

25, 27, 29, 31, 32, 123, 125, 127 en 129, verwijderen van

23 december afgesloten voor doorgaand verkeer. Onder

voor een afspraak te maken. U kunt hiervoor bellen met

asbesthoudende materialen (30-11-05). Willem Vroesen-

stadswerken antwerpseweg

de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, bereikbaar onder

bezoekadres Antwerpseweg 5

de Boompjes, in verband met takelwerkzaamheden afge-

plein 2 tot en met 19, verwijderen van asbesthoudende

sloten op 9 december tussen 13.30 en 16.00 uur (gedeel-

telefoonnummer 0182 - 588271.

materialen (30-11-05).

meldpunt openbaar gebied (0182) 588 333
e-mail meldpunt@gouda.nl
ma t/m vr 09.00 tot 17.00 uur
Voor het melden van gebreken aan de openbare
ruimte.

werk in uitvoering

Bloemendaal • afwijzen verzoek planschadevergoeding

bouwplanprocedures
gefaseerde
bouwvergunningen
eerste fase

sloopvergunningen

te tussen het Koekoekplein en de Lazaruskade). Peperstraat, in verband met baggerwerkzaamheden in fases

gevraagde

afgesloten voor alle doorgaand verkeer tussen 07.00 en
16.00 uur. 1 tot en met 7 december: gedeelte tussen de
Veerstal en de Korte Noodgodsstraat • 8 tot en met

gemeente Gouda

14 december: gedeelte tussen de Korte Noodgodsstraat

telefoon (0182) 588 211
postbus 1086, 2800 BB GOUDA
e-mail gemeente@gouda.nl
(niet voor officiële post)

en de Hoge Gouwe. Rutgersstraat, in verband met takel-

gemeente
gouda

website www.gouda.nl

werkzaamheden afgesloten tot en met 9 december, dagelijks tussen 06.30 en uiterlijk 17.30 uur. SpieringstraatJeruzalemstraat- Willem Vroesenplein, in verband met
takelwerkzaamheden afgesloten op 7 december 2005 tussen 07.00 en 16.00 uur (gedeelte tussen de Lange Nood-

7 december 2005

bouwvergunningen

reclamevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben reclamevergunningen verleend voor: Keerkring 63, plaatsen van drie recla-

Burgemeester en wethouders ontvingen de volgende aan-

mezuiltjes als parkeerbordjes (28-11-05). Wilhelmina-

vragen voor een bouwvergunning: Keizerstraat 22, plaat-

straat 66, reclameaanvraag (28-11-05).

sen van twee kroonlijsten op beide klokgevels. Broekweg 3, vernieuwen van garage. IJssellaan 135, vernieu-

Tegen de verleende vergunningen kan binnen zes weken

wen berging/schuur. Bloemendaalseweg 50, verbouwen

na de datum van verzending van de vergunning (zie

van woon-/werkboerderij en bijgebouw. Citroenvlinder-

datum achter de vergunning) een gemotiveerd bezwaar-

straat 4-6, plaatsen van tuinhuis. Voorwillenseweg 185,

schrift worden ingediend. Dit geschiedt krachtens de

vergroten van woning. hoek Majoor Fransstraat/Ferdi-

Algemene wet bestuursrecht bij het college van burge-

vervolg op volgende rechter pagina

belangrijke telefoonnummers
stadswinkel buytenerf
Klein Amerika 20
telefoon (0182) 588 222
ma 10.00 tot 17.00 uur, di en wo 09.00 tot 17.00 uur,
do 09.00 tot 20.00 uur en vr 09.00 tot 13.00 uur
Voor onder andere: paspoort, rijbewijs, uittreksel,
bouwen, belastingen, parkeervergunning, huursubsidie, infopunt zorg en welzijn, vrijwilligersinfopunt,
ondernemersloket, sociale zaken, immigratieloket.
Ook hier gevestigd: Centrum voor Werk en Inkomen,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en
dienst Arbeid en Inkomen.

gemeenteraad
telefoon Griffie (0182) 589 197 of 588 539

wijkteams
Bewoners werken samen aan een betere buurt. De
meeste teams worden ondersteund door een
consulent van de Stichting Welzijn Gouda.
Achterwillens
Bloemendaal
Kadebuurt
Kort Haarlem
Gouda Noord
Plaswijck

528888
571503
514279
515082
521800
571503

Binnenstad (geen nr. beschikbaar)
Goverwelle
548932
Korte Akkeren 06-51554201
Nieuwe Park
528888
Gouda Oost
671123
Raambuurt
526925

waardevolle architectuur in naoorlogse wijken

nieuwbouw karnemelksloot
Op de hoek van de Karnemelksloot en de Lange
van Wijngaardenstraat komt nieuwbouw. Er zullen
twaalf wooneenheden komen voor mensen met nietaangeboren hersenletsel, veertien levensloopbestendige huurwoningen voor mensen met een CIZindicatie, en een zorgsteunpunt. Woningcorporatie
Mozaïek Wonen stelde het plan op samen met
Zorgpartners Midden-Holland en Gemiva-SVG. Tot
de huurwoningen voor mensen met een zorgindicatie is besloten toen duidelijk werd dat er voor ‘gewone’ bewoning te weinig parkeerruimte is. Naar
woningen voor mensen met een zorgindicatie is
grote vraag. Voor de nieuwbouw moeten negen
woningen aan de Lange van Wijngaardenstraat en

Oude gebouwen in het stadscentrum geven
Gouda faam als monumentenstad. Minder
bekend is dat de architectuur in de eerste naoorlogse uitbreidingswijken inmiddels ook tot het
historische erfgoed wordt gerekend. Elke periode brengt bijzondere architectuur en stedenbouw

om de hoek van het Zoutmanplein sneuvelen. De
gemeente is zich ervan bewust dat daarmee een
deel van de nu nog goeddeels in oorspronkelijke
staat verkerende, als ‘tuindorp’ opgezette
Josephbuurt verloren gaat. Zij eist daarom bebouwing die qua stijl past bij de omgeving. Dit blijkt uit
de projectovereenkomst die de gemeente tekende
met corporatie Mozaïek Wonen. De corporatie is van
plan om deze maand de bouwvergunning aan te
vragen. Daarna moet een uitzonderingsprocedure
voor het bestemmingsplan worden doorlopen.
Omwonenden ontvangen rechtstreeks bericht over
de inspraakprocedure. De bouw begint waarschijnlijk
eind 2006.

voortijdig van school gaan
onder landelijke gemiddelde

voort. Ook relatief jonge monumenten dragen bij
aan de kwaliteit van de woonomgeving en aan
het welbevinden van inwoners.

ring is soms verrassend veelzijdig. Kopse gevels bij
scholen en woonstroken zijn vaak verlevendigd met
mozaïek of siermetselwerk.

Na de Tweede Wereldoorlog was het zaak om er
economisch snel bovenop te komen. Daarom kreeg
het herstel van de infrastructuur aanvankelijk de
meeste aandacht. In Gouda werden grachten in de
binnenstad gedempt, het Bolwerk gereconstrueerd,
het treinstation en het Stationsplein hersteld, een
spoorviaduct en het Albert Plesmanplein aangelegd.
Daarna noopte de bevolkingstoename tot de bouw
van nieuwe woonwijken. Gouda’s bevolking groeide
snel. Van 36.000 inwoners in 1945 naar 50.000 in
1974. Eerst werden lege terreinen in vooroorlogse
uitbreidingsgebieden volgebouwd, zoals het
Weidebloemkwartier en het Uiverplein in Korte
Akkeren. Daarna verrezen Vreewijk en Oosterwei in
het oosten, Ouwe Gouwe in het noorden en Nieuwe
Park in het noord-westen. Om snel en goedkoop te
kunnen bouwen paste men aanvankelijk systeembouw toe. Spoedig bleek deze bouwwijze echter
nauwelijks goedkoper dan andere. Wat nog wel een
tijdlang doorging was de ‘strokenbouw’, vooral
bekend van portiek- en galerijflats in drie of vier
lagen. De korte euforie voor systeembouw legde de
kiem voor het hardnekkige misverstand dat woningen uit de eerste naoorlogse periode per definitie
saai, grijs en klein zijn. De architectonische detaille-

In Korte Akkeren en Oost vindt op het ogenblik in
het kader van de wijkontwikkeling een grootscheepse herstructurering plaats. Andere buurten ondergaan intensieve onderhoudsbeurten. Veel woningen
van kort na de oorlog voldoen niet aan de huidige
energienormen. Of blijken niet te passen bij de huidige bevolkingssamenstelling. Scholen, kerken en winkels worden geschikt gemaakt voor nieuw gebruik.
Hoewel de oorspronkelijke uitgangspunten van de
naoorlogse wijken nogal verwaterd zijn, kunnen ze
soms toch nuttige invalshoeken opleveren voor de
herstructurering. De eerste naoorlogse wijken zijn
dikwijls aantrekkelijk om te wonen omdat ze dicht bij
de binnenstad liggen, goed bereikbaar zijn met
openbaar vervoer en aangelegd werden met veel
aandacht voor groen en verkeer. Uit een kort geleden opgesteld overzicht van de naoorlogse architectuur in Gouda blijkt dat tal van destijds bekende
architecten en stedenbouwers in Gouda hebben
gewerkt.
Meer informatie over de naoorlogse wijken van
Gouda is te lezen in de gratis bij de gemeente af te
halen Nieuwsbrief Monumentenzorg en Archeologie.
De tekst is ook te vinden op www.gouda.nl/
archeologie.

zwembad duurder door
energiekosten

Het verzuim onder Goudse scholieren is het afgelopen schooljaar toegenomen. Maar 98 procent van
de leerlingen gaat nog steeds gewoon naar school.
In totaal ontving Bureau Leerlingzaken vorig schooljaar 301 verzuimmeldingen. Die meldingen hadden
betrekking op 276 leerlingen. Het totale aantal verzuimdagen van de spijbelaars bedroeg 2475.
Gouda scoort vooral gunstig met zijn cijfers over
voortijdig schoolverlaten. De zes procent leerlingen
die zonder vakdiploma of andere beroepskwalificatie
het onderwijs verlaat, steekt mooi af tegen het landelijke gemiddelde van twaalf tot vijftien procent.
Van de leerlingen die zonder beroepskwalificatie hun
opleiding in de steek laten, lukt het in Gouda om
dertig procent weer naar school te krijgen. Ook dat
is veel meer dan landelijk wordt gehaald.
Leerlingen die verzuimen, blijken steeds vaker met

meerdere problemen tegelijk te worstelen. Daar
staat tegenover dat scholen de problemen beter zijn
gaan signaleren en dat zij vaker dan voorheen de
leerplichtambtenaar inschakelen. Er werden afgelopen schooljaar meer processen verbaal uitgeschreven dan het jaar ervoor. Voor een deel betroffen de boetes ‘luxeverzuim’, dat wil zeggen illegaal
opgenomen vrije dagen of te lange vakanties.
Bureau Leerlingzaken concludeert in zijn jaarverslag
dat de verbeterde zorgstructuur in het onderwijs
vruchten afwerpt. Een andere trend heeft betrekking
op agressief gedrag. Agressie van leerlingen blijkt
steeds vaker de oorzaak van schorsingen. Op het
ogenblik werken de Goudse scholen samen aan het
opstellen van protocollen voor het omgaan met
agressie.

vervolg bekendmakingen

keerplaats.

te reageren, zoals dit is geregeld in de uniforme openbare

2005 voor een ieder ter inzage bij de sector Stadswerken,

Hoeve 32, 1 esdoorn in de achtertuin. Reden: boom staat

Dit verkeersbesluit is aangekondigd op het publicatiebord

voorbereidingsprocedure volgens de Algemene wet

Antwerpseweg 5 te Gouda, op maandag van 13.00 tot

te dicht nabij het huis en levert veel schaduw op t.o.v. de

aan het stadhuis te Gouda. Voor nadere informatie over dit

bestuursrecht. De stukken zijn gedurende zes weken - van

17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00

woning.

verkeersbesluit kunt u op dinsdag en woensdag bellen met

8 december 2005 tot en met 18 januari 2006 - voor een-

uur. Opmerkingen over het ontwerpverzoek (niet over het

Met ingang van heden ligt bij de dienst Publiekszaken,

telefoonnummer 588288, over gehandicaptenparkeerplaat-

ieder in te zien bij de stadswinkel Buytenerf, Klein Amerika

bouwplan) kunnen gedurende deze periode bij voorkeur

Stadswinkel Buytenerf, Klein Amerika 20, alhier voor een

verleende kapvergunningen voor bomen in
beheer bij de gemeente gouda

sen op dinsdag en woensdag telefoonnummer 0182-

20 en op de Antwerpsweg 5. Beide locaties zijn geopend

schriftelijk worden ingediend bij het college van burge-

ieder kosteloos ter inzage de in de raadsvergadering van

588208. Tegen dit verkeersbesluit kan binnen zes weken

op maandag van 13.00 tot 17.00 uur (stadswinkel vanaf

meester en wethouders, ter attentie van de afdeling Ruim-

24 oktober jl.vastgestelde: Verordening parkeerbelasting

locatie: Eerste Moordrechtse Tiendeweg 3, 6 populieren.

na deze publicatie schriftelijk bezwaar worden ingediend.

10.00 uur) en van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot

telijke Plannen, postbus 1086, 2800 BB Gouda. Het

2006.

Reden: in verband met restauratie van de mallemolen en

Dit geschiedt krachtens de Algemene wet bestuursrecht bij

17.00 uur (stadswinkel tot 13.00 uur). De stadswinkel is op

maken van mondelinge opmerkingen is ook mogelijk. Op

De Verordening parkeerbelasting 2006 treedt met ingang

een te herstellen waterloop. Herplantplicht: 6 fruitbomen.

het college van burgemeester en wethouders, afdeling

donderdagavond ook geopend van 17.00 tot 20.00 uur.

20 december 2005 is er een openbare zitting van 16.00 uur

van 1 januari 2006 in werking. Dit besluit is opgenomen in

locatie: Livingstonelaan 58-60, 4 essen. Reden: in ver-

Recht en Veiligheid, postbus 1086, 2800 BB te Gouda. Het

Gedurende deze termijn is het mogelijk een zienswijze in te

tot 17.00 uur in het gebouw aan de Antwerpseweg 5.

de ‘Bundel gemeentelijke belastingverordeningen’ op

band met uitbreiding van de Livingstoneschool

indienen van een bezwaarschrift schort de werking van

dienen over het vrijstellingsverzoek en de ruimtelijke onder-

Bezoekers van deze zitting worden verzocht hun komst

7 december 2005 onder nummer 2005/5. Een ieder kan

deze besluiten niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste

bouwing. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezon-

uiterlijk één werkdag van tevoren te melden via telefoon-

op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een

uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving

den aan burgemeester en wethouders van Gouda, ter

nummer 0182 - 588242.

afschrift krijgen van het genoemde besluit.

van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de

attentie van afdeling Ruimtelijke Plannen, postbus 1086,

gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handte-

2800 BB Gouda. Het maken van mondelinge opmerkingen

kening. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van

is ook mogelijk. Op woensdag 4 januari 2006 is er een

de arrondissementsrechtbank, postbus 20302, 2500 EH

openbare zitting van 15.30 uur tot 16.30 uur in het gebouw

De bezwaarschriftencommissie Gouda houdt op 20 decem-

Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening

aan de Antwerpseweg 5. Bezoekers van deze zitting wordt

ber 2005 een openbare hoorzitting. De hoorzitting wordt

verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek

verzocht hun komst uiterlijk twee werkdagen van tevoren te

gehouden in het Stadhuis, Nieuwe Kamer, Markt 1 te

is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank

melden via telefoonnummer 0182 - 588935.

Gouda en de volgende bezwaarschriften zullen worden

i

verleende
in/uitritvergunningen

Wethouder Venteweg 65 • Gravin Beatrixstraat 27 •
Marconistraat 70.
Tegen een verleende kapvergunning kan door belanghebbenden binnen zes weken na verzending van de vergunning (8 december 2005) een bezwaarschrift worden inge-

zendt ter betaling een acceptgiro toe.

diend ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 1086,
2800 BB Gouda. Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de arrondisse-

De Sacramentskerk is van voor de oorlog. Hij
werd gebouwd in 1931 en 1932. In het kader
van de wijkontwikkeling van Korte Akkeren
krijgt hij een nieuwe bestemming als gezondheidscentrum. In november wezen burgemeester en wethouders het gebouw aan tot
gemeentelijk monument. De Sacramentskerk
werd ontworpen door de bekende Goudse
architect Jac. P. Dessing (foto gemeente
Gouda).

nieuwbouw tennishal
groen van prinsterersingel

mentsrechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den

ontwerpverzoek hogere
waarden goejanverwelledijk
Om de bouw van acht appartementen aan de Goejanver-

Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

tervisielegging vrijstellingsverzoek artikel 19, tweede

welledijk 26 t/m 30 mogelijk te maken, willen burgemeester

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de dienst Beheer van

lid, wet op de ruimtelijke ordening

en wethouders aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

de gemeente Gouda. Deze dienst is gevestigd aan de

Burgemeester en wethouders van Gouda hebben een aan-

vragen om hogere waarden vast te stellen vanwege de

Antwerpseweg 5 te Gouda, telefonisch bereikbaar onder

vraag om bouwvergunning ontvangen (tevens zijnde een

geluidhinder van de Provinciale Weg West (N228).

nummer 0182 - 588333.

verzoek om vrijstelling te verlenen van het geldende be-

De voorkeurswaarden worden ter plaatse van de geproject-

stemmingplan) voor het realiseren van een tennishal aan

eerde woningen namelijk overschreden en het nemen van

de Groen van Prinsterersingel.

afdoende maatregelen is niet haalbaar of wenselijk.

Het vrijstellingsverzoek ligt samen met de ruimtelijke onder-

Het ontwerpverzoek en de daarbij behorende stukken, lig-

bouwing ter inzage. Een ieder krijgt de gelegenheid hierop

gen met ingang van 8 december tot en met 21 december

verkeersbesluiten
Heuvellaan: aanwijzing gereserveerde gehandicaptenpar-

Door de hoge energieprijzen ziet de gemeente zich
genoodzaakt volgend jaar de prijzen voor het
gebruik van sportaccommodaties te verhogen. Voor
buitensportaccommodaties is het aandeel van energie in de huurprijs het laagst. Nog geen half procent.
Bij sporthallen gaat het om een aandeel van anderhalf procent. Bij zwembaden loopt het aandeel van
energie op tot bijna 2,75 procent. De prijzen voor
gebruikers stijgen in dezelfde verhouding. Het huren
van een oefenveld in een sportpark gaat van 11,10

openbare hoorzitting

naar 11,45 euro per uur. Het afhuren van een sporthal kost voortaan 44,80 euro per uur (was 43,50). Bij
de zwembaden zijn er zowel prijsstijgingen voor
losse en vaste huurders als voor individuele zwemmers. In de meeste gevallen wordt het eenmalige
kaartje voor recreatief zwemmen twintig tot veertig
eurocent duurder. De abonnementsprijzen stijgen
naar verhouding. Alleen de toegangsprijzen voor kinderen tussen vier en twaalf jaar oud blijven op het
oude niveau.

i

verordening
parkeerbelastingen 2006

de burgemeester, W.M. Cornelis
de secretaris, drs. A.W.M. de Bever

i

rampenbestrijdingsplan

behandeld:

De burgemeester van Gouda is voornemens het rampbe-

19.30 uur: kapvergunning Uiverplein.

strijdingsplan Chloortransport vast te stellen. Dit plan

20.00 uur: aanwijzing tot gemeentelijk monument van het

beschrijft de wijze waarop alle betrokken partijen een ern-

object Goejanverwelledijk 16.

stige gebeurtenis met een chloortransport bestrijden.

20.30 uur: verlening bouwvergunning voor het plaatsen van

Alvorens dit besluit te nemen worden belanghebbenden in

een dakkapel Schokkerwerf 12.

de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te leg-

21.00 uur: weigering bouwvergunning tot het vergroten van

gen. De schriftelijke reacties kunt u sturen naar de burge-

de bovenwoning Turfmarkt 51.

meester van Gouda, postbus 1086, 2800 BB Gouda.

De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen van 5

Eventuele reacties dienen uiterlijk woensdag 28 december

december 2005 tot en met 19 december 2005 ter inzage bij

a.s. bij de gemeente binnen te zijn.

het secretariaat van de commissie, Stadskantoor, kamer

Het concept rampbestrijdingsplan ligt met ingang van

112, Agnietenstraat 24 te Gouda. Gelieve vooraf een

heden gedurende een periode van vier weken ter inzage in

afspraak te maken met het secretariaat, telefoonnummers

Stadswinkel Buytenerf, Klein Amerika 20 in Gouda.

0182 - 588902 en 0182 - 589194.
de burgemeester, W.M. Cornelis

