nieuwe cijfers over bevolking,
verhuisbeweging en grondgebied
Jaarlijks publiceert de gemeente Gouda een brochure met de titel
‘Bevolking en grondgebied’. De laatste uitgave geeft de stand van
zaken weer op 1 januari in dit jaar. Zes op de tien inwoners verblijft
langer dan tien jaar in de stad.
In 2004 kwamen ruim 2.900 mensen
in Gouda wonen. In de binnenstad
vestigden zich de meeste nieuwe
inwoners. Ruim tweederde van de
nieuwkomers is van Nederlandse
afkomst. Tegenover de mensen die
kwamen, stonden 3.200 personen
die Gouda verlieten. Ruim 150 meer
dan in 2003. Net als in dat jaar, vertrokken naar verhouding de meeste
mensen uit de binnenstad. Uit Plaswijck vertrokken de minste Gouwenaars.
Vier wijken hebben een vertrekoverschot. Uit Plaswijck vertrokken 166
personen meer dan zich er vestigden. Kort Haarlem had juist een
vestigingsoverschot.
In 2004 werd vierduizend keer verhuisd binnen de gemeentegrenzen,
ongeveer even vaak als in 2003.
Net als voorgaande jaren wordt
vooral binnen de eigen wijk verhuisd. In Goverwelle gebeurt dit het
vaakst. De helft van de verhuizers in
Goverwelle blijft in de eigen wijk. De
verhuizers uit Bloemendaal verruilen
hun woning het vaakst voor een
woning in een andere wijk. Ruim
een kwart van de verhuizers in deze
wijk blijft in de eigen omgeving.
Verhoudingsgewijs verhuizen inwoners van Korte Akkeren en de
binnenstad het meest.
Op 1 januari 2005 woonden er in
Gouda op een totale bevolking van
71.764 personen bijna 15.000 allochtonen. Van hen worden er 5.220
gerekend tot de westerse allochtonen. Dat is zeven procent van de
totale Goudse bevolking. De groep
niet-westerse allochtonen bestaat uit
ruim 9.700 personen, zo’n veertien
procent van alle Gouwenaars. Van

deze laatste groep is 63 procent van
Marokkaanse afkomst. Dit komt
neer op 6.100 personen, oftewel
negen procent van alle inwoners.
In Kort Haarlem wonen verhoudingsgewijs de meeste bewoners
van allotone herkomst, dertig procent van het totaal. Meer dan de
helft van hen is van Marokkaanse
afkomst. Ook Korte Akkeren kent

een relatief groot aandeel allochtonen, namelijk 25 procent. Tussen de
verschillende etnische groepen
bestaan grote verschillen in leeftijdopbouw. Van de autochtonen en
westerse allochtonen is respectievelijk 24 en 20 procent jonger dan 20
jaar. Van de niet-westerse allochtonen is dit aandeel 42 procent.
Negen procent van alle Gouwenaars woont korter dan twee jaar in
Gouda. Daar staat tegenover dat
zes op de tien inwoners langer dan
tien jaar in de stad blijven. De

meesten (56 procent) in dezelfde
woning. Het aantal huishoudens dat
Gouda op 1 januari 2005 telde,
wordt geschat op 29.457. In bijna
tweederde van de gevallen is sprake van een één- of tweepersoonshuishouden.
De brochure ‘Bevolking en grondgebied per 1 januari 2005’ is voor
7,50 euro te koop in de Stadswinkel
Buytenerf, Klein Amerika 20.
Studenten krijgen korting. De
brochure kan gratis worden
gedownload van www.gouda.nl.

waardering voor binnenstadsvisie
De stedenbouwkundige visie op de
Goudse binnenstad en haar randen,
over hoe verantwoord kan worden
gebouwd in de binnenstad, is goed
ontvangen.
De meeste inspraakreacties roemen
opzet en bedoelingen. Ze gaan

meer over de vraag of de visie wel
voldoende gehandhaafd kan worden
dan over de inhoud.
De binnenstadsvisie laat manieren
zien waarop in het centrum gebouwd kan worden. De bouwer

Deze week houdt de gemeente bijeenkomsten met verenigingen en
instellingen om het plan toe te lichten dat zal leiden tot vijf multifunctionele buurtservicecentra in Gouda.
Op deze eerste bijeenkomsten wil
de gemeente van de instellingen
horen hoe zij verder bij de voorbereidingen betrokken willen worden.
Eind 2007 moeten de eerste buurtservicecentra gereed zijn. De
nieuwe centra komen in de plaats
van de huidige buurthuizen en gaan
een bijdrage leveren aan het leefklimaat in de stad.

gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor het verplaatsen van
de activiteiten. In samenspraak met
de gebruikers van de nieuwe buurtservicecentra moeten te zijner tijd
keuzes worden gemaakt over inhoudelijke en praktische zaken. Het is
de bedoeling dat de nieuwe buurtservicecentra door samenwerking
en praktische afstemming efficiënter
en goedkoper gaan werken dan de
buurthuizen en instellingen nu kunnen doen.
Na de bijeenkomsten van deze
week volgt over twee maanden
overleg met bewoners en wijkteams.
Eind 2005 zal de inventarisatie van
het huidige gebruik van de buurthuizen en het toekomstige gebruik van
de buurtservicecentra gereed zijn.
Midden 2006 kan de gemeenteraad
een besluit nemen over de invulling

niet parkeren op
stoep of grasperk

burgemeester en wethouders
maken het volgende bekend
vergaderingen
gemeenteraad
De gemeenteraad van Gouda nodigt u uit aanwezig te zijn
bij een vergadering van commissie 1 op maandag
19 september 2005, om 20.00 uur, in de raadszaal van
het stadhuis, met als agendapunten: • opening • het vaststellen van de agenda • het vaststellen van het verslag
van de openbare vergadering van 13 en 14 juni 2005 • de

doorgaand verkeer gouda-reeuwijkbodegraven/A12 ernstig gehinderd

stelkosten. Zo wordt de stoep aan de
Abel Tasmanlaan momenteel over de
hele lengte opnieuw betegeld omdat
hij ernstig is verzakt door foutparkeren. Om opnieuw verzakken te voorkomen, gaan de politie en wijkbeheer toezien op naleving van de
regels. Automobilisten die toch op de

Het plan voor de vorming van buurtservicecentra is onderdeel van de
bezuinigingsoperatie OptimaForma.
Met deze operatie wil de gemeente
vanaf 2008 ruim 13 miljoen euro
besparen. De vorming van vijf buurtservicecentra in de plaats van de
huidige buurthuizen levert een half
miljoen euro op. De nieuwe buurtservicecentra gaan ruimte bieden
aan uiteenlopende activiteiten, niet
alleen activiteiten van de overkoepelende welzijnsstichting.

stoep parkeren worden beboet.
Bewoners van de Abel Tasmanlaan
krijgen een brief thuisgestuurd waarin de maatregel wordt uitgelegd.
Het is in heel Gouda verboden om
op de stoep te parkeren. Ook op
openbare grasvelden mag niet worden geparkeerd. Deze gedeelten van
het openbare gebied zijn niet bestand tegen zware voertuigen.
Wijkbeheer zal niet nalaten om waar
schade ontstaat de hoge herstelkosten te verhalen op de veroorzaker.

meer op de volgende rechter pagina

De stukken liggen van 15 tot en met 28 september
2005 (*dit plan tot en met 12 oktober 2005) ter inzage in

verleende vrijstellingen

rotonde, met bijbehorende voorrangsregeling voor het
fietsverkeer, verplichte fietspaden en voetgangersover-

Burgemeester en wethouders hebben vrijstellingen ver-

steekplaatsen. Vogelbuurt, aanwijzing als 30 km/uur-

Van maandag 15 augustus t/m maandag 26 september

17.00 uur, dinsdag en woensdag van 9.00 en 17.00 uur,

leend voor: Koningsmantelstraat 23-25 (bouwkavel 40

zone. Wielewaalstraat, Koekoekstraat, Gansstraat,

2005 wordt de Raadhuisweg in Reeuwijk-Brug tussen

donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot

project Willenslande), gebruik pand voor alleen woon-

Karekietstraat, Vogelplein, instelling éénrichtingsverkeer,

’s-Gravenbroekseweg en Koeienbrug volledig ver-

13.00 uur. Gedurende de genoemde termijn kunnen

doeleinden (06-09-05). Citroenvlinderstraat 4-6 (bouw-

met uitzondering van fietsen (onder intrekking - en ter ver-

nieuwd. Als gevolg hiervan is er maar één rijstrook

schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij de gemeente

kavel 38 project Willenslande), gebruik pand voor alleen

vanging - van het oude besluit éénrichtingsverkeer).

beschikbaar in de richting van Gouda. Autoverkeer van

Gouda, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, postbus 1086,

woondoeleinden (06-09-05).

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publica-

Gouda naar Bodegraven en de A12 is daardoor niet

2800 BB Gouda, onder vermelding ‘zienswijze’.

tiebord aan het stadhuis te Gouda. Voor nadere informatie

mogelijk. Bedrijventerrein Zoutman blijft voor auto’s en

Tegen de verleende vergunningen kan binnen zes weken

over deze verkeersbesluiten kunt u op dinsdag of donder-

vrachtwagens wel bereikbaar. Borden zullen de afslui-

na de datum van verzending van de vergunning (zie

dag bellen met telefoonnummer 0182-588288. Tegen deze

datum achter de vergunning) een gemotiveerd bezwaar-

verkeersbesluiten kan binnen zes weken na deze publica-

schrift worden ingediend. Dit geschiedt krachtens de

tie schriftelijk bezwaar worden ingediend. Dit geschiedt
krachtens de Algemene wet bestuursrecht bij het college

ting aangeven, met suggesties voor alternatieve routes:
- op de A12 in de rijrichting Utrecht-Gouda en in

afhandeling van de ingekomen stukken • bespreekpunten:
º Kwaliteit Openbare Ruimte º programma- en productenrapportage • bespreekpunten mogelijk leidend tot hamer-

Burgemeester en wethouders ontvingen de volgende aan-

Algemene wet bestuursrecht bij het college van burge-

de N11 en oprit nr.12 naar de A12: Gouda niet via

vragen voor een bouwvergunning: Olivier van Noortlaan 1,

meester en wethouders (graag vermelden ter attentie van

van burgemeester en wethouders, ter attentie van afdeling

Reeuwijk-Brug maar via de A12 en afrit nr.11,

bouwen parkeerkelder, medisch centrum, school en

afdeling Recht en Veiligheid), postbus 1086, 2800 BB

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

appartementen. Heemraadslag 1, vergroten school

Gouda. Aangezien de indiening van een bezwaarschrift de

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking
van deze besluiten niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een

(tweede fase van gefaseerde bouwaanvraag). Vogel-

bouwvergunning niet schorst kan men desgewenst de pre-

Burgemeester van Reenensingel: Bodegraven/

plein 36, vergroten dakkapel. Wethouder Vente-

sident van de sector bestuursrecht van de arrondissements-

Utrecht/Den Haag niet via Reeuwijk-Brug maar via

weg 135, veranderen en vergroten woning met praktijk-

rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken

de op-/afrit nr.11, Goudse Poort en de A12;

ruimte (tweede fase van gefaseerde bouwaanvraag).

een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde

James Wattstraat 19, vergroten bedrijfsgebouw met extra

spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling

opslagruimte. van der Palmstraat 32, vernieuwen en

van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

veranderen kozijnen aan voorzijde. Gortmolenerf 41,

De besluiten kunnen op afspraak worden ingezien bij de

- in Gouda bij kruispunt Breevaartbrug en langs de

fing IZA Nederlandregeling º conceptbegroting Promen
2006 • rondvraag • sluiting.
De vergaderstukken liggen ter inzage in de stadswinkel

- in Reeuwijk-Dorp: A12/Bodegraven niet via Nieuwdorperweg maar via Kerkweg/Oud Reeuwijkseweg.

Ze zijn ook te raadplegen op de website www.gouda.nl. Bij

gevraagde
bouwvergunningen

Bodegraven op de Goudseweg tussen de afrit van

Goudse Poort;

stuk voor de raadsvergadering van 3 oktober 2005: º dek-

Buytenerf, in het stadhuis en in de openbare bibliotheken.

Automobilisten die hun auto op de
stoep of op een openbaar grasveld
parkeren, kunnen een flinke boete
tegemoetzien. Politie en wijkbeheer
gaan op sommige plekken extra
controleren.
Parkeren op de stoep kan leiden tot
ernstige verzakkingen met hoge her-

van de centra. Eind 2007 zullen
naar verwachting de buurtservicecentra in Plaswijck, Noord en
Goverwelle gereed zijn. In Korte
Akkeren en Gouda Oost geldt een
langere aanloopperiode. Daar komt
namelijk nieuwbouw in het kader
van de wijkontwikkeling.

de stadswinkel Buytenerf. Op maandag van 10.00 en

lijst van toezeggingen • de voorgestelde procedure van

king aanloopverliezen Stichting Marketing Gouda º ophef-

meer op de volgende rechter pagina

eerste bijeenkomst over
komende buurtservicecentra

De gemeente wil haar idee voor
buurtservicecentra samen met verenigingen, instellingen en inwoners
verder ontwikkelen en invullen. Met
de gebruikers van buurthuizen die
de gemeente wil sluiten worden

Het is goed wonen in Goverwelle. Vorig jaar vonden in Gouda vierduizend verhuizingen
plaats binnen de gemeentegrenzen. Net als voorgaande jaren wordt vaak ook binnen
het eigen stadsdeel verhuisd. In Goverwelle gebeurt dit het vaakst. De helft van de verhuizers blijft in de wijk (archieffoto Pim Mul).

moet zich in dit stadsdeel laten
inspireren door de geschiedenis.
Dat hoeft eigentijds bouwen niet in
de weg te staan, integendeel.

commissievergaderingen bestaat de mogelijkheid van

vervolg op volgende rechter pagina

belangrijke telefoonnummers

inspraak, bij raadsvergaderingen niet. Voor inspraak kunt

18.00 uur afgesloten voor het doorgaand verkeer.

maken dakopbouw. Nonnenwater, plaatsen tijdelijk infor-

stadswinkel Buytenerf. Voor het maken van een afspraak

u contact opnemen met de commissiegriffier, telefoon

Tweede Schoolstraat (Snoystraat-Westerkade), op

matiecentrum ten behoeve van project ‘Koningshof’.

kunt u contact opnemen met Publiekszaken, telefoon

0182-588549.

17 september tussen 20.00 en 24.00 uur afgesloten voor

Catharina Hoeve 1, plaatsen dakkapel. Burgemeester

0182-588569.

het doorgaand verkeer. Voorwillenseweg (Marathonlaan-

Martenssingel, plaatsen drie tijdelijke bouwborden. Bur-

Dobbestraat), op 22 september tussen 8.30 en 14.30 uur

gemeester van Reenensingel 39, aanbrengen reclame.

afgesloten voor het doorgaand verkeer. Vossenburch-

Tegen aangevraagde vergunningen kan geen bezwaar

Achter de Kerk (Torenstraat-Willem Vroesenplein), op

kade (Tunnelhof-Henegouwenstraat), tot en met 21 okto-

worden ingediend.

14 september van 8.00 tot 16.00 uur afgesloten voor het

ber afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Wielewaal-

doorgaand verkeer. Bloemendaalseweg (Burgemeester

straat (Vogelplein-Kievitstraat), tot en met 7 oktober afge-

van Reenensingel-Büchnerweg), van 19 tot en met

sloten voor al het doorgaand verkeer.

23 september afgesloten voor het doorgaand fietsverkeer.

Zie voor uitgebreide informatie www.gouda.nl, onder

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen

Reden: boom heeft een slechte breukgevaarlijke kroon.

stadskantoor agnietenstraat

officiële bekendmakingen.

verleend voor: Burgemeester Martensstraat 17, bouwen

Verder veroorzaakt de boom veel schaduw.

serre (02-09-05). Componistenlaan 43 en 45, vergroten

Tegen een verleende kapvergunning kan door belangheb-

bergingen (02-09-05). Bloemendaalseweg 41a, plaatsen

benden binnen zes weken na verzending van de vergun-

bezoekadres Agnietenstraat 24
telefoon receptie (0182) 588 377
Voor bestuur en beleid.

stallingsruimte voor scootmobielen (05-09-05). Reiger-

ning (15 september) een bezwaarschrift worden ingediend

werk in uitvoering

Dreef (Anna van Hensbeeksingel-Willem Bontekoesingel),
tot en met 16 september afgesloten voor het doorgaand
verkeer. Graaf Florisweg-Bodegraafsestraatweg, tot en

gebruiksvergunningen

met medio december in fases diversen werkzaamheden.

verleende
kapvergunningen
Nieuwehaven 120 (poort), 1 esdoorn. Reden: boom staat

bouwvergunningen

op rioolaansluiting, staat tegen een muur en staat voor
een nooduitgang. Palenstein 15, 1 berk in de achtertuin.

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 paspoort, rijbewijs, uittreksel gemeentelijke basisadministratie, parkeervergunning, belastingen, huursubsidie, gehandicaptenvoorzieningen en bureau
Nieuwkomers. Ook hier gevestigd: Centrum voor Werk
en Inkomen, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en dienst Arbeid en Inkomen.

stadswerken antwerpseweg
bezoekadres Antwerpseweg 5
telefoon receptie (0182) 588 776
Voor informatie over ruimtelijke plannen en kadastrale
gegevens.

John Mottstraat, tot en met 23 september afgesloten

Burgemeester en wethouders hebben gebruiksvergunnin-

straat 32, vergroten woning (05-09-05). van der Palm-

ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bij het college

voor al het doorgaand verkeer. Roemer Visscherstraat

gen verleend voor: Markt 24, Grandcafé ‘t Pakhuys

straat 45, vernieuwen schuur (05-09-05). Ruigenburg 42,

van burgemeester en wethouders, postbus 1086, 2800 BB

en Da Costakade (Tollensstraat-Constantijn

(05-09-05). Markt 3, Old Friends (05-09-05). Turf-

vergroten berging (05-09-05). Kattensingel 43-44, aan-

Gouda. Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voor-

Huygensstraat), op 14 of 21 september tussen 6.30 en

markt 58, ’t Brandpunt (06-09-05).

brengen zonwering aan voorgevel (06-09-05).

ziening worden ingediend bij de arrondissementsrecht-

meldpunt openbaar gebied (0182) 588 333

Voor informatie kunt u tijdens kantooruren terecht (9.00 tot

Zaagmolenkade 40, maken dakopbouw (07-09-05).

bank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de dienst Beheer van

e-mail meldpunt@gouda.nl
ma t/m vr 09.00 tot 17.00 uur
Voor het melden van gebreken aan de openbare
ruimte.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

17.00 uur) bij de Brandweer Gouda, Keerkring 12, telefonisch bereikbaar onder nummer 0182-547213.

bouwplanprocedures

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

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toe-

gemeente
gouda

website www.gouda.nl

14 september 2005

monumentenvergunning

de gemeente Gouda. Deze dienst is gevestigd aan de

gemeenteraad

Burgemeester en wethouders hebben monumentenver-

Antwerpseweg 5 te Gouda, telefonisch bereikbaar onder

telefoon Griffie (0182) 589 197 of 588 539

gunning verleend voor: Jeruzalemstraat 11-12, verande-

nummer 588333.

wijkteams

ren Jeruzalemkapel (08-09-05).

passing van een vrijstelling vergunning te verlenen voor:
Jan van Beaumontstraat 15, maken dakopbouw. Koningin Wilhelminaweg 207, maken dakopbouw. Koningin

archeologievergunning
Burgemeester en wethouders hebben archeologievergun-

zijde van de rijbaan, onder intrekking van de aanwijzing

weg 127, vergroten woning. Waterruit 11, vergroten

ning verleend voor: Turfsingel 60, 61 en 67/Moordrechtse

als parkeerverbodzone van dit weggedeelte. Graaf

woning. *Voorwillenseweg 20, vergroten woning

Verlaat, bodemverstorende werkzaamheden (07-09-05).

Florisweg, Bodegraafsestraatweg, aanwijzing van een

vervolg bekendmakingen

i

vrijstelling winterdijk 4

tervisielegging vrijstellingsverzoek artikel 19, lid
1, van de wet op de ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Gouda hebben een verzoek om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan ontvangen voor een functiewijziging voor het pand Winterdijk 4. De kantoorfunctie wordt omgezet naar een woonfunctie voor verstandelijk gehandicapten. Alvorens een besluit
omtrent vrijstelling te nemen wordt de gelegenheid geboden
uw zienswijze over het plan kenbaar te maken. Deze zienswijzen zullen worden betrokken bij ons besluit inzake de
aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Het vrijstellingsverzoek ligt samen met de ruimtelijke onderbouwing ter inzage. Een ieder krijgt de mogelijkheid hier op
te reageren.
De stukken zijn gedurende vier weken - van 15 september tot
en met 12 oktober 2005 - voor een ieder in te zien bij de sector Stadswerken, Antwerpseweg 5 te Gouda. De sector
Stadswerken is op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend.
Gedurende deze termijn is het mogelijk een mening te geven
over het vrijstellingsverzoek en de ruimtelijke onderbouwing.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan burgemeester en wethouders van Gouda, ter attentie van de
afdeling Ruimtelijke Plannen, postbus 1086, 2800 BB
Gouda.

i

vrijstelling keergelegenheid
wethouder venteweg

Op 6 september 2005 hebben burgemeester en wethouders
besloten tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19, lid 2,
Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor het bestemmingsplan
‘Breevaartbrug’ voor het gebruik van de gronden als keergelegenheid binnen de bestemmingen ‘Groenvoorzieningen’ en
‘Water’, ter plaatse zoals is ingetekend op de inrichtingstekening.
Tegen de verleende vrijstelling kan binnen zes weken na de
datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift
worden ingediend. Dit geschiedt krachtens de Algemene wet
bestuursrecht bij het college van burgemeester en wethouders. Aangezien de indiening van een bezwaarschrift de
bouwvergunning niet schorst kan men desgewenst een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de arrondissementsrechtbank, indien onverwijlde spoed en de belangen
dat vereisen.

Ronsseweg-oost, aanwijzing parkeerverbod aan de west-

Wilhelminaweg 211, maken dakopbouw. Voorwillense-

schonere
lucht in 2004
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt
gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn
van uw handtekening. Desgewenst kunt u de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank, postbus 20302,
2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk
verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe.

verkeersbesluiten

inspraak ruimtelijke
structuurvisie gouda
Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda
maken, gelet op de Inspraakverordening van de gemeente
Gouda, bekend dat met ingang van donderdag 15 september 2005 gedurende vier weken (tot en met woensdag 12
oktober 2005) de ruimtelijke structuurvisie Gouda ter inzage
ligt. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen
betrokkenen en belanghebbenden hun opmerkingen over de
visie schriftelijk naar voren brengen.
waar ligt de ruimtelijke structuurvisie ter inzage? De
ruimtelijke structuurvisie ligt ter inzage bij de dienst Publiekszaken in stadswinkel Buytenerf, Klein Amerika 20 te Gouda.
De stadswinkel heeft de volgende openingstijden: maandag
van 10.00 tot 17.00 uur, dinsdag en woensdag van 9.00 tot
17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van
9.00 tot 13.00 uur. De ruimtelijke structuurvisie ligt ook ter
inzage bij de sector Stadswerken van de gemeente Gouda,
Antwerpseweg 5 te Gouda, op maandag van 13.00 tot 17.00
uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
waar gaat de ruimtelijke structuurvisie over? De ruimtelijke structuurvisie geeft op hoofdlijnen, voor de (middel)
lange termijn, de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van
Gouda aan. De ruimtelijke structuurvisie bevat een plankaart
voor 2020 en een visiekaart voor 2030. Daarnaast is een
aantal sleutelprojecten benoemd die essentieel zijn voor de
ontwikkeling van Gouda. Hierin zijn de onderdelen investeren in de bestaande stad, ontwikkeling van knopen,
(voor)investeren in infrastructuur en ‘de sprong naar de
Zuidplas’ duidelijk herkenbaar.
welke status krijgt de ruimtelijke structuurvisie? De ruimtelijke structuurvisie zet de geldende bestemmingsplannen
van Gouda niet opzij. Maar als er nieuwe beleidsplannen of
bouwplannen worden ontwikkeld, dan biedt de ruimtelijke
structuurvisie een toetsingskader. Mede aan de hand hiervan
wordt bezien of al dan niet medewerking aan de ontwikkeling
moet worden verleend door herziening of het verlenen van
vrijstelling van het bestemmingsplan.
reacties U kunt uw zienswijzen op de ruimtelijke structuurvisie richten tot burgemeester en wethouders van Gouda, ter
attentie van de afdeling Ruimtelijk Beleid, postbus 1086,
2800 BB te Gouda. Tevens is er een mogelijkheid om
gebruik te maken van ons reactieformulier op onze website
www.gouda.nl, onder het kopje leven en wonen II, projecten
in gouda II, ruimtelijke structuurvisie.
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goudse warenmarkt
verplaatst

De Goudse warenmarkt wordt op donderdag 22 september en zaterdag 24 september 2005 gehouden op het parkeerterrein Klein Amerika. Dit in verband met de Goudse
kermis op het marktplein.
Tijdens de beide marktdagen is parkeren op het parkeerterrein Klein Amerika niet toegestaan. Nadere informatie kan
worden verkregen bij Vastgoedbeheer, telefonisch te bereiken onder nummer 0182-588370 of bij de marktmeester, de
heer B. Sluis, onder nummer 06-48135432.

De lucht bij de drukste wegen in Gouda was in 2004
minder vervuild dan een jaar eerder. Dat blijkt uit het
rapport over de luchtkwaliteit dat de gemeente ieder
jaar aan de provincie toestuurt. De verbetering is
vooral het gevolg van gunstige weersomstandigheden.
Langs een aantal wegen in Gouda worden de normen voor schone lucht overschreden. Dat gebeurt
vooral waar woningen dicht bij de weg staan. Er zijn
overschrijdingen voor stikstofdioxide en voor fijn stof.
Volgens het landelijke Besluit luchtkwaliteit moet de
gemeente in 2010 voldoen aan bepaalde grens-

waarden voor stikstofdioxide. De verwachting is dat
Gouda die normen zal halen doordat auto’s schonere motoren krijgen. Lastiger is de situatie voor fijn
stof. Aan een van de nieuwe grenswaarden daarvoor moet al in 2005 worden voldaan. Het rijk is verantwoordelijk voor de aanpak van de fijn-stofproblematiek. Het kabinet heeft dit jaar extra geld uitgetrokken om maatregelen te treffen. Bovendien moet
een nieuwe Wet Luchtkwaliteit leiden tot verbetering.
De gemeente Gouda gaat zelf ook kijken welke
mogelijkheden er zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij werkt aan een plan van aanpak voor het
terugdringen van milieuhinder van verkeer. Dit plan
gaat maatregelen bevatten om de verontreiniging
van de lucht door verkeer te verminderen en geluildsoverlast van verkeer terug te dringen.
Het volledige jaarrapport luchtkwaliteit 2004 is te vinden op www.gouda.nl.

vrijstelling bestemmingsplan
voor woningbouw aan calslaan
De gemeente verleent vrijstelling van het bestemmingsplan om mogelijk te maken dat op de plek van
het voormalige codeercentrum van de PTT aan de
Calslaan woningen worden gebouwd. De bedoeling
is dat er twee apartementencomplexen komen, acht
patiowoningen en twintig twee-onder-een-kapwoningen. In de periode dat het plan ter visie lag, zijn
negen reacties bij de gemeente binnengekomen van
omwonenden en bracht wijkteam Plaswijck advies
uit. De omwonenden maken zich vooral zorgen over
de parkeerdruk in de buurt. Om te voorkomen dat
die stijgt, wordt in de koopovereenkomsten met de
nieuwe bewoners opgenomen dat zij moeten parkeren op eigen terrein en gaat de gemeente erop toe-

verleende exploitatievergunning escortbedrijf

zien dat zij zich aan deze afspraak houden. De
appartementencomplexen voldoen met een parkeergarage voor 58 plaatsen en acht parkeervakken buiten aan de plaatselijke parkeernorm. In totaal zijn
voor de geplande 72 woningen 109 parkeerplaatsen
voorzien.
In haar reactie op het advies van het wijkteam stelt
de gemeente onder andere dat het Calspad in
gebruik blijft als route voor langzaam verkeer en dat
voor een extra speelvoorziening voor kinderen geen
plek kon worden gevonden. Gelet op het aantal kinderen in de wijk bestaat er volgens de gemeente
ook geen dringende aanleiding voor het creëren van
een nieuwe speelvoorziening.

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
671873
Raambuurt
526925

vervolg van de vorige pagina

waardering
voor binnenstadsvisie
Het tweede deel van de binnenstadsvisie, waarover
de inspraak handelde, is vooral bedoeld om de verbeeldingskracht van architecten te prikkelen.
Bouwers in de binnenstad voegen volgens het rijk
geïllustreerde stuk iets toe aan het bestaande totaalkunstwerk dat de binnenstad al is.
Afgezien van de aanpassing van enkele details leidde de inspraak op de binnenstadsvisie niet tot verandering van het document. De meeste insprekers
willen juist dat de inhoud strikt wordt nageleefd. Er
kwamen schriftelijke reacties binnen van zeven
instellingen en personen en er vond een inspraakavond met geïnteresseerden plaats. Onder degenen
die reageerden waren de samenwerkende ondernemersverenigingen in Gouda, de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en enkele wijkteams.
Behalve voor het prikkelen van de verbeeldingskracht van architecten wordt de binnenstadsvisie
een document voor de gemeente zelf, zo blijkt uit de
reacties van de gemeente. Als het in oktober door
de gemeenteraad wordt vastgesteld, gaat de
gemeente het gebruiken voor de beoordeling van
bouwplannen. Steeds in een zo vroeg mogelijk stadium. Het beeldkwaliteitsplan van de binnenstadsvisie wordt gebruikt naast het wettelijk verplichte
bestemmingsplan. Binnenkort wordt het praktische
gebruik geoefend met enkele voorbeeldprojecten.

verleende exploitatievergunning seksinrichting

Aan E.D.S. Holland te Gouda is een vergunning verleend
voor het exploiteren van het escortbedrijf 'Escort Dating
Service Holland', gevestigd aan Bosranklaan 135 te
Gouda (verzonden op 8 september 2005).
U kunt de verleende vergunning inzien bij de afdeling Recht
en Veiligheid (kamer 110) in het stadskantoor aan de
Agnietenstraat 24 te Gouda.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Gouda, postbus 1086, 2800 BB
Gouda. De termijn om een bezwaarschrift in te dienen vangt
aan op de dag na de datum van verzending van de vergunning. De werking van de vergunning wordt niet geschorst
als u bezwaar indient. Voor schorsing kunt u
- als tegen een vergunning bezwaar is gemaakt - een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een kopie
van uw bezwaarschrift moet worden meegestuurd.

Aan E.D.S. Holland te Gouda is een vergunning verleend
voor het exploiteren van de seksinrichting 'Escort Dating
Service Holland' aan Bosranklaan 135 en 137 te Gouda
(verzonden op 8 september 2005).
U kunt de verleende vergunning inzien bij de afdeling
Recht en Veiligheid (kamer 110) in het stadskantoor aan de
Agnietenstraat 24 te Gouda.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, postbus 1086, 2800 BB Gouda. De termijn om een bezwaarschrift in te dienen vangt aan op de dag na de datum van
verzending van de vergunning. De werking van de vergunning wordt niet geschorst als u bezwaar indient. Voor
schorsing kunt u - als tegen een vergunning bezwaar is
gemaakt - een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH
Den Haag. Een kopie van uw bezwaarschrift moet worden
meegestuurd.

Burgemeester en wethouders van Gouda,
de burgemeester, W.M. Cornelis
de secretaris, drs. A.W.M. de Bever

De burgemeester van Gouda,
W.M. Cornelis

Met een postercampagne van HALT
waarschuwen winkeliers in Gouda
potentiële winkeldieven.

