reductieregeling
2006 en verder

organisatie gemeente
krijgt nieuwe vorm

Er komt een nieuwe kortingsregeling voor mensen met een laag
inkomen. De nieuwe regeling gaat
bestaan uit twee onderdelen, een
stadspas en een geld-terug-regeling.
De Gouda-pas wordt een document
voor alle burgers. Met de pas kunnen zij kortingen krijgen op allerlei
producten en diensten. Groepen
met een minimuminkomen krijgen
de pas gratis, anderen betalen
ervoor. Het tweede onderdeel, de
geld-terug-regeling, is specifiek
bedoeld voor gezinnen met een
inkomen tot twintig procent boven

Het gemeentelijke apparaat van
Gouda krijgt een nieuwe organisatiestructuur. De huidige indeling in sectoren vervalt. Sinds begin van dit jaar
wordt toegewerkt naar een structuur
die op 1 januari in werking moet treden. De nieuwe organisatie wordt
geleid door een tweekoppige directie.
Onder deze beide directeuren ressorteert een beperkt aantal diensten. Het
aantal leidinggevenden in de ambtelijke top (directeuren en diensthoofden) neemt daardoor af van achttien
naar elf. In de loop van 2006 wordt
ook het aantal afdelingen binnen de
diensten teruggebracht. Algemeen

bijstandsniveau. Zij kunnen een
aantal kosten op het gebied van
sport, cultuur en recreatie declareren, tot een maximumbedrag dat
afhankelijk is van de gezinsgrootte.
Bij de uitwerking van de regeling
wordt er vooral op gelet dat kinderen van mensen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan culturele en sportactiviteiten. Een regeling-op-hoofdlijnen wordt binnenkort
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Op het ogenblik geldt een tijdelijke
reductieregeling. Hoe deze werkt is
te lezen op de internetsite
www.welgoedgeldterug.nl.

directeur en gemeentesecretaris blijft
Ad de Bever. Naast hem treedt op 1
oktober een nieuwe directeur in
dienst die tevens adjunct-gemeentesecretaris wordt, namelijk Carlo Post,
nu nog werkzaam in Breda als lid van
de directieraad in die gemeente. Met
de nieuwe structuur en een afgeslankt ambtenarenapparaat denkt de
gemeente een slagvaardiger organisatie te krijgen. Zij kan zo beter
inspelen op de vraag van burgers.
Ten aanzien van gesubsidieerde
instellingen wil zij optreden als regisseur. Verder denkt de gemeente met
een kleinere organisatie ‘de maatschappelijke omgeving’ beter te kunnen betrekken bij ontwikkelingen. Het
nieuwe model past bij de operatie
OptimaForma, waarmee de gemeente vanaf 2008 jaarlijks ruim 13 miljoen
euro bespaart.

burgers denken mee over
gouda-promotie en jeugd
Stadsmarketing en jeugdbeleid zijn
dit jaar de onderwerpen waarvoor de
gemeente samen met burgers en
instellingen beleid gaat ontwerpen.
Met de keuze van een beperkt aantal
onderwerpen volgt de gemeente de
aanbevelingen van de kwaliteitskring
die proeven met interactieve beleidsvorming begeleidde. Voor het Goudse jeugdbeleid bestaat op allerlei
deelgebieden gemeentelijke aandacht. Bovendien zijn er veel instellingen actief op dit terrein. De gemeente heeft dan ook vooral behoef-

In het Swanenburghshofje aan de Groeneweg zetelt een stichting die hulp verleent aan
mensen met maatschappelijke of psychosociale problemen. Al 25 jaar lang. Vorige
week kregen elf vrijwilligers die al vijftien jaar of langer aan de stichting zijn verbonden
de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda uitgereikt (foto Pim Mul).

burgemeester en wethouders
maken het volgende bekend
vergaderingen
gemeenteraad
De gemeenteraad van Gouda nodigt u uit aanwezig te zijn
bij een vergadering van commissie 3 op maandag
12 september 2005, om 20.00 uur, in het atrium van
het kantoor van de sector Stadswerken, Antwerpseweg 5, met als agendapunten: • opening • het vaststellen
van de agenda • het vaststellen van het verslag van de

Vorige week werd in Gouda huisaan-huis een nieuwe stadsplattegrond verspreid. De plattegrond is
gemaakt door een commerciële
uitgever, met gebruikmaking van
gemeentelijke gegevens. Wie de
plattegrond niet heeft ontvangen,
bijvoorbeeld omdat er een sticker
tegen reclamedrukwerk op de
brievenbus zit, kan een exemplaar
afhalen bij de Stadswinkel Buytenerf, Klein Amerika 20.

bouwplanprocedures

zijden, met uitzondering van zondag aan de oostelijke

interim voorziening polikliniek en verpleegafdeling

zijde van de rijbaan (onder intrekking van het oude

’s-Gravenbroekseweg en Koeienbrug volledig ver-

Nieuwenhuisstraat 1, vernieuwen van een berging. *Jac.

(29-08-05). Marconistraat 80, aanbrengen van een

besluit). De noordelijke rijbaan van het Jan van

nieuwd. Als gevolg hiervan is er maar één rijstrook

P. Thijsselaan 45, plaatsen van een fietsenberging. **Van

kraanbaan (31-08-05). Terwenstraat 2, maken van twee

Renesseplein, instelling parkeerverbod aan beide zijden,

beschikbaar in de richting van Gouda. Autoverkeer van

de Puttestraat 19-129 (oneven), bouwen van een scoot-

dakopbouwen (31-08-05). Mondianestraat 22, vergroten

met uitzondering van zaterdag en zondag aan de noorde-

Gouda naar Bodegraven en de A12 is daardoor niet

mobielruimte.

van de dakopbouw (31-08-05). Claespolderstraat 16,

lijke zijde van de (noordelijke) rijbaan. Keizerstraat,

mogelijk. Bedrijventerrein Zoutman blijft voor auto’s en

Tevens is er een monumentenvergunning aangevraagd

veranderen van de erfafscheiding (31-08-05). Kampen-

intrekking laad en losplaats. Heuvellaan, aanwijzing

vrachtwagens wel bereikbaar. Borden zullen de afslui-

voor: Looierspoort 6, maken openhaardkanaal

ringweg 45a, aanbrengen van lichtreclame (31-08-05).

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

ting aangeven, met suggesties voor alternatieve routes:

De stukken liggen van 8 tot en met 21 september 2005

Blommesteinsingel 72, plaatsen van een dakkapel

In verband met de Goudse kermis op de Markt van 19 tot

(*dit plan van 8 september tot en met 5 oktober 2005 en

(31-08-05). Turfmarkt 71, vernieuwen van het achterhuis

en met 25 september 2005 hebben burgemeester en wet-

Bodegraven op de Goudseweg tussen de afrit van

**dit plan van 8 september tot en met 19 oktober 2005) ter

(01-09-05). Marconistraat 80, het plaatsen van een ter-

houders de volgende verkeersbesluiten tot tijdelijke geslo-

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

inzage in de stadswinkel Buytenerf. Op maandag van

reinafscheiding en een containerstalling (01-09-05).

tenverklaring voor voertuigen genomen • parkeerterrein

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

10.00 tot 17.00 uur, dinsdag en woensdag van 9.00 tot

Ridder van Catsweg 491-523 (oneven), opplussen van

De Groenheuvel, geslotenverklaring voor alle voertuigen,

Goudse Poort;

17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag

de woningen (09-09-05).

met uitzondering van wagens van kermisexploitanten, van

- op de A12 in de rijrichting Utrecht-Gouda en in

- in Gouda bij kruispunt Breevaartbrug en langs de

Jan Philipsweg 41, maken van een dakopbouw

van 9.00 tot 13.00 uur. Gedurende de genoemde termijn

zondag 18 september 2005, 7.00 uur tot en met maandag

Burgemeester van Reenensingel: Bodegraven/

kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij de

Tegen de verleende vergunningen kan binnen zes weken

Utrecht/Den Haag niet via Reeuwijk-Brug maar via

gemeente Gouda, ter attentie van afdeling Bouw- en

na de datum van verzending van de vergunning (zie

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

Woningtoezicht, postbus 1086, 2800 BB Gouda, onder

datum achter de vergunning) een gemotiveerd bezwaar-

vermelding ‘zienswijze’.

schrift worden ingediend. Dit geschiedt krachtens de

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

gevraagde
bouwvergunningen

grondverklaring bezwaarschrift tegen vestiging voorkeursrecht Middenwillens º ongegrondverklaring bezwaarschrift

keer. Graaf Florisweg-Bodegraafsestraatweg, tot en

tegen afwijzing verzoek planschadevergoeding bestem-

met medio december in fases diversen werkzaamheden.

mingsplan Rutgesterrein • rondvraag • sluiting.

John Mottstraat, tot en met 23 september afgesloten

De vergaderstukken liggen ter inzage in de stadswinkel

voor al het doorgaand verkeer. Kievitstraat (Karekiet-

Buytenerf, in het stadhuis en in de openbare bibliotheken.

straat-Roerdompstraat), tot en met 9 september afgeslo-

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

ten voor al het doorgaand verkeer. Kleiweg-Hoogstraat-

commissievergaderingen bestaat de mogelijkheid van

Kleiwegplein (gedeeltelijk)-Kattensingel-Crabethstraat-

inspraak, bij raadsvergaderingen niet. Voor inspraak kunt

Crabethpark-Stationsplein-van Bergen IJzendoorn-

u contact opnemen met de commissiegriffier, telefoon

park-van Strijenstraat-Piersonweg-Kleiwegbrug-Regen-

0182-588549.

tesseplantsoen-Nieuwehaven-Lange Dwarsstraat-Turfmarkt-Achter de Vismarkt, op 9 september tussen 18.00
en 22.00 uur afgesloten voor al het doorgaand verkeer.
Roemer Visscherstraat en Da Costakade (Tollensstraat-

Achter de Kerk (Torenstraat-Willem Vroesenplein), op

Constantijn Huygensstraat), op 14 of 21 september tussen

14 september van 8.00 tot 16.00 uur afgesloten voor het

6.30 en 18.00 uur afgesloten voor het doorgaand verkeer.

doorgaand verkeer. Bosweg (Roemer Visscherstraat-Jan

Tweede Schoolstraat (Snoystraat-Westerkade), op

Philipsweg-Woudstraat), tot en met 9 september in fases

17 september tussen 20.00 en 24.00 uur afgesloten voor

afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Dreef (Anna

het doorgaand verkeer. Vossenburchkade (Tunnelhof-

van Hensbeeksingel-Willem Bontekoesingel), van 12 tot

van Henegouwenstraat), tot en met 21 oktober afgesloten

en met 16 september afgesloten voor het doorgaand ver-

voor al het doorgaand verkeer. Wielewaalstraat (Vogelplein-Kievitstraat), van 12 september tot en met 7 oktober
afgesloten voor al het doorgaand verkeer.
Zie voor uitgebreide informatie www.gouda.nl, onder
officiële bekendmakingen.

telefoon (0182) 588 211

gebruiksvergunning
Burgemeester en wethouders hebben gebruiksvergunning
verleend voor: Lage Gouwe 39-41, Gouwekerk (30-08-05).
Voor informatie kunt u tijdens kantooruren terecht (9.00 tot
17.00 uur) bij de Brandweer Gouda, Keerkring 12, tele-

7 september 2005

verkeersbesluiten

(29-08-05). Bleulandweg 10, tijdelijk vergroten van de

ren tegen vestiging voorkeursrecht Middenwillens º ge-

website www.gouda.nl

boven de hoofdentrees van een woongebouw (29-08-05).

Vliegenstraat 14, maken van een dakopbouw. Domela

tegen afwijzing van planschadeverzoek Prins Hendrik-

(niet voor officiële post)

meer op de volgende rechter pagina

2005 wordt de Raadhuisweg in Reeuwijk-Brug tussen

3 oktober 2005: º ongegrondverklaring bezwaarschrift

gemeente
gouda

eniging. Zij verstrekt de komende
vijf jaar een financiële bijdrage van
duizend euro. Als tegenprestatie
krijgt zij uitnodigingen en stukken
voor ledenvergaderingen toegestuurd. Het bestuur van de vereniging is akkoord met deze constructie.

Van maandag 15 augustus t/m maandag 26 september

lijk leidend tot hamerstuk voor de raadsvergadering van

e-mail gemeente@gouda.nl

om aan de gemeente te vragen toe
te treden als lid. De gemeente wil
dat echter niet doen, vanwege een
dreigende belangenverstrengeling.
In het proces van revitalisering is de
belangenvereniging namelijk een
gesprekspartner van de gemeente.
De gemeente bedacht een andere
manier om bij te dragen aan de ver-

H.J. Nederhorststraat, instellen parkeerverbod aan beide

discussie over de verplaatsing in het Nieuwe Parkgebied

postbus 1086, 2800 BB GOUDA

Om de revitalisering van bedrijventerrein Goudse Poort te bevorderen,
heeft de gemeente een aantal
bedrijfsgebouwen op dit terrein aangekocht. De gemeente bezit
inmiddels de panden van Kruisinga
Motoren, Citroëngarage en PeVéHa.
Dit bezit vormt de reden voor de
Belangenvereniging Goudse Poort

(29-08-05). Bolwerk, tijdelijk plaatsen van een bouwbord

spreekpunten op verzoek van de commissie: º voortzetting

gemeente Gouda

wel info, geen lid goudse poort

passing van een vrijstelling vergunning te verlenen voor:

voor de binnenstad en het haar randen, deel 2 • be-

werk in uitvoering

den voorkomt. De laatste paar jaar
lijkt het beestje bezig aan een opmars
in voornamelijk tuinen. Ook lijkt er een
geringe uitbreiding van het leefgebied
naar vochtiger gebieden gaande te
zijn. Het tweede vedermotje dat voor
nadere bestudering aan een expert
werd voorgelegd, een klein stro-geel
beestje, blijkt de adaina microdactyla
huebner. Die is echt zeldzaam. Dit
vlindertje maakt gallen in de stengels
van koninginnekruid of leverkruid
(eupatorium cannabinum L). Door een
plant te dwingen tot gal-vergroeiing,
omgeven ze hun nageslacht met
voedsel in een veilige cocon.

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toe-

werking bestuurlijke opdracht stedenbouwkundige visie

straat º niet-ontvankelijk- en ongegrondverklaring bezwa-

Tijdens de jaarlijkse nachtvlinderexcursie op het Heempad, op de laatste
vrijdag van augustus, werden vliegende insecten bestudeerd die afkwamen
op een felverlicht laken. De ‘vangst’
leverde onder andere twee vedermotten op waarvan de naam niet kon
worden vastgesteld. Geen nood, want
in dat geval raadplegen de organiserende instanties, de gemeente en de
KNNV Gouda, een deskundige op het
gebied van nachtvlinders. Die weet
het volgende te melden. De ene
vedermot is de amblyptilia acanthadactyla. Een vrij zeldzaam dier, dat
voornamelijk in duin- en heidegebie-

doorgaand verkeer gouda-reeuwijkbodegraven/A12 ernstig gehinderd

openbare vergadering 6 juni 2005 • bespreekpunt: º uit-

º notitie gehandicaptenparkeren • bespreekpunten moge-

stadsmarketing wil de gemeente
haar bestaande visie actualiseren.
De gemeente stimuleert onder meer
initiatieven op het gebied van
toerisme. De vernieuwde visie zal
gericht zijn op het in samenhang promoten van het woon-, leef en verblijfsklimaat van de stad.
Die promotie heeft behalve met
toerisme te maken met economie en
met cultuurhistorie. In december
wordt de vernieuwde visie voorgelegd aan de gemeenteraad.

zeldzame nachtvlinder
nieuwe
plattegrond

sportief
gouda 55+
Deze week zijn de lessen weer begonnen van Sportief Gouda 55+.
Deskundige sportbegeleiders bieden
een gevarieerd programma, waaraan
iedereen op eigen niveau op een
verantwoorde wijze kan deelnemen.
Er wordt gesport op maandag van
9.00 tot 10.00 uur in sportzaal de
Windwijzer, Aakwerf 42, en in gymzaal de Schakel, Columbushof 6. Op
maandag van 10.00 tot 11.00 uur
alleen in sportzaal de Windwijzer. En
op donderdag van 14.00 tot 15.00
uur in sporthal de Zebra, Goverwellesingel 10. Sportief Gouda 55+ is een
gezamenlijk initiatief van het projectbureau breedtesport van de gemeente en de SGSH. Meedoen kost 2,50
euro per keer. Bonnenboekjes voor
het meedoen zijn te koop bij de
Stichting Gouds Seniorenwerk en
Hulpdienst (SGSH), Wilde Wingerdlaan 259.

te aan duidelijke kaders waarbinnen
de gemeentelijke regie zich moet
afspelen. Zij wil als overheid geen
sturende instantie boven andere partijen zijn, maar een deelnemer die
stimuleert, organiseert en beloont.
De Goudse gemeenteraad houdt
over dit onderwerp twee bijeenkomsten met ‘het veld’ en stelt in het
najaar speerpunten vast voor het
jeugdbeleid. Eén van deze speerpunten wordt vervolgens op interactieve
wijze uitgewerkt. Waar het gaat om

fonisch bereikbaar onder nummer 0182-547213.

26 september 2005, 13.00 uur • parkeerterrein Klein

vervolg op volgende rechter pagina

Algemene wet bestuursrecht bij het college van burgemeester en wethouders (graag vermelden ter attentie van
afdeling Recht en Veiligheid, postbus 1086, 2800 BB

belangrijke telefoonnummers

Gouda. Aangezien de indiening van een bezwaarschrift de

Burgemeester en wethouders ontvingen de volgende aan-

bouwvergunning niet schorst kan men desgewenst de pre-

vragen voor een bouwvergunning: Dammaspolderpad 1,

sident van de sector bestuursrecht van de arrondissements-

maken steiger. Achterwillenseweg 140b, plaatsen car-

rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken

port. IJssellaan 55, vernieuwen en veranderen raam.

een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde

Nieuwe Gouwe O.Z. 3, plaatsen zonneschermen.

spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling

Nieuwehaven 234-236, vernieuwen achtergevel en bega-

van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

ne grond. Markt, vernieuwen openbaar toilet. Vest, ver-

De besluiten kunnen op afspraak worden ingezien bij de

groten van het brugwachtersonderkomen. Marconi-

stadswinkel Buytenerf. Voor het maken van een afspraak

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.

straat 80, veranderen van de kraanbaan. Burgvliet-

kunt u contact opnemen met Publiekszaken, telefoon

kade 69 t/m 74, maken aanlegsteiger. Nansenstraat 40,

stadskantoor agnietenstraat

0182-588569.

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

plaatsen hek. Westerkade 38, vergroten woning.
Voorwillenseweg 161, maken dakopbouw. Karnemelksloot 60, onderhoudswerkzaamheden. Heemraadslag 1,
vergroten van een school.

verleende
in/uitritvergunningen

Tegen aangevraagde vergunningen kan geen bezwaar

de Savornin Lohmansingel 8. Moordrechtse Verlaat,

worden ingediend.

nieuwbouwlocatie Muroplast. Jan van Renesseplein,
Coornhert Gymnasium.

bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen
verleend voor: Vlietenburg 29, plaatsen dakkapel
(25-08-05). Schokkererf 12, plaatsen dakkapel (25-08-05).
Graaf van Bloisstraat 93, veranderen groot kozijn tot
twee kleinere kozijnen (26-08-05). Anna Hoeve 23, plaatsen dakkapel (26-08-05). Magalhaeslaan 19, vernieuwen
kozijnen (26-08-05). Keenwerf 35, plaatsen twee dakkapellen (26-08-05). Waterruit 39, maken aanbouw
(26-08-05). Groen van Prinsterersingel 49, gedeeltelijk
veranderen van de terreininrichting (29-08-05). Wiardi
Beckmanstraat 2-112 (even), vernieuwen van de luifels

Tegen een verleende in/uitritvergunning kan door belanghebbenden binnen zes weken na verzending van de vergunning (8 september 2005) een bezwaarschrift worden
ingediend 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 arrondissementsrechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH
Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de dienst Beheer van
de gemeente Gouda. Deze dienst is gevestigd aan de
Antwerpseweg 5 te Gouda, telefonisch bereikbaar onder
nummer 0182-588333.

stadswinkel buytenerf

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

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.

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
671873
Raambuurt
526925

bevolking en
grondgebied
vervolg bekendmakingen

Beroep kan worden ingesteld door • degenen die bedenkin-

Amerika, geslotenverklaring voor alle voertuigen, met uit-

gen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking • de

zondering van voertuigen van marktkooplieden van de

adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid

Goudse warenmarkt, op donderdag 22 september 2005,

advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking • dege-

tussen 6.00 en 14.00 uur en op zaterdag 24 september

nen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het

2005 tussen 6.00 en 18.00 uur.

nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp

Een geslotenverklaring houdt tevens in een verbod om op

zijn aangebracht • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs

het betreffende weggedeelte te parkeren. De op genoemde

niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben

tijden en weggedeelten geparkeerde auto’s zullen op grond

ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

van de Wegsleepverordening van de gemeente Gouda

De beschikking ligt tijdens kantooruren vanaf donderdag

worden weggesleept.

8 september tot en met woensdag 19 oktober 2005 ter

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publica-

inzage in het kantoor van de Milieudienst Midden-Holland,

tiebord aan het stadhuis te Gouda. Voor nadere informatie

Thorbeckelaan 5 te Gouda.

over deze verkeersbesluiten kunt u op dinsdag of donder-

Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak worden

dag bellen met telefoonnummer 0182-588288.

gemaakt, telefoon 0182-545700.

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. Een greep uit de gegevens.
Het grondgebied van Gouda beslaat 1.811 hectare. Dat
is al zo sinds 1996, toen de laatste grenswijziging
plaatsvond. De wijken Bloemendaal en Noord hebben
het grootste oppervlak. Zij strekken zich uit over respectievelijk 278 en 252 hectare. Stolwijkersluis, met 94
hectare, is de kleinste wijk. Per hectare wonen in
Gouda gemiddelde veertig personen. Voor Nederlandse begrippen is dat vrij veel. Maar er zitten flinke verschillen tussen de wijken. In Goverwelle en Kort Haarlem leven gemiddeld meer dan zeventig inwoners per
hectare, terwijl in het landelijke Stolwijkersluis gemiddeld vier mensen op dat oppervlak wonen. Op 1 januari 2005 telde Gouda 71.764 inwoners. Vijfendertig minder dan een jaar eerder. Plaswijck is het stadsdeel met
de meeste bewoners, te weten 13.200. Goede tweede
is Goverwelle. Daar wonen bijna 11.900 Gouwenaars.
In 2004 werden in Gouda 1.031 kinderen geboren. De
meeste moeders (38 procent) waren bij de geboorte
van hun kind tussen de 30 en 34 jaar oud. De meeste
kinderen kwamen ter wereld in Kort Haarlem. Net als
vorig jaar kende Kort Haarlem een geboorteoverschot.

Gerard Schotanus, ChristenUnie:

Kees Verdouw, SGP:

gouda onderwijsstad

verantwoordelijk
tot de deur?

De brochure ‘Bevolking en grondgebied per 1 januari
2005’ is te koop in de Stadswinkel Buytenerf, Klein
Amerika 20. Studenten krijgen korting op de prijs. De
brochure kan gratis worden gedownload van
www.gouda.nl.

De vakanties zijn voorbij, een nieuw
cursusjaar is begonnen. Elke school
begint met frisse moed en nieuwe
ideeën. De ChristenUnie wil daarin
meegaan.
De gemeente heeft Gouda terecht gekenmerkt als een
onderwijsstad.
Veel leerlingen en studenten uit Gouda en wijde omgeving maken elke dag gebruik van de vele verschillende
vormen van onderwijs. Het zou Gouda sieren als de leerlingen en studenten ook ondergebracht kunnen worden
in veilige en voor onderwijs geschikte gebouwen. Verder
zou het realiseren van een dependance van een hogeschool (ongeacht signatuur) ‘Gouda onderwijsstad’ meer
kleur geven. Gemeente ga er tegenaan!
In een van onze vorige Podium-stukjes deed de
ChristenUnie een appèl om het vrijwilligerswerk te
stimuleren. Denk aan het gebruik van het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) van de gemeente.
Een nieuw idee: Is het niet mogelijk dat leerlingen in de
hoogste klassen van het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen? Denk aan 40 uur stage over het hele jaar.
Als onderdeel van de studie, om de maatschappelijke
betrokkenheid te vergroten. De ChristenUnie is van
mening dat dit voor de leerlingen van grote opvoedende
waarde zal zijn en hen op hun toekomst voorbereidt. De
overheid stelt hiervoor geld beschikbaar. Welke school
begint? Reageren? Gerard.schotanus@gouda.nl of fractie@gouda.christenunie.nl.

Op grond van de beoordeling wil de gemeente twee artike-

Bij de volgende evaluatie - in 2006 - wordt bezien of de

Persoonsgegevens (GBA). In deze administratie is bijvoor-

wenst te houden. Of dat u voordat de gemeente tot ver-

len wijzigen. De eerste wijziging heeft betrekking op artikel

regelingen voor funderingsherstel en voor de voorgevels

beeld geregistreerd wanneer u geboren bent, waar u

strekking overgaat, hiervan op de hoogte wordt gesteld.

9, lid 4c, waarin staat dat het college van burgemeester en

milieuvergunning

van bedrijfspanden in het kernwinkelgebied (winkelpuien)

woont, of u getrouwd bent. U als inwoner maakt daar

Deze mogelijkheid geldt alleen uitsluitend voor de in de

wethouders de subsidieverlening weigert indien reeds een

na 2006 worden gehandhaafd.

gebruik van op het moment dat u een afschrift GBA nodig

GBA-wet genoemde derden, zoals advocaten, natuurlijke

Burgemeester en wethouders hebben de volgende vergun-

begin is gemaakt met de werkzaamheden zonder zijn toe-

De voorgestelde wijzigingen van de Subsidieverordening

heeft, maar ook voor de aanvraag van een reisdocument of

personen en kerken. Een verzoek om geheimhouding van

ning verleend: Tielweg 1, SAS Gouda B.V., inzake een

stemming. Omdat onduidelijk is wat onder ’toestemming‘

stedelijke vernieuwing 2005 en het conceptverdeelbesluit

rijbewijs. Daarnaast worden uw gegevens ook verstrekt

uw gegevens kunt u in persoon doen bij de balie van de

nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

moet worden verstaan, is de tekst van artikel 4c als volgt

voor 2006 liggen van 25 augustus tot 25 september ter

aan een groot aantal overheidsinstanties. Die gegevens

dienst Publiekszaken. Neemt u dan alstublieft een legitima-

een machinefabriek.

aangepast: ‘reeds een begin is gemaakt met de werkzaam-

inzage in de stadswinkel Buytenerf, Klein Amerika 20, en

hebben zij nodig voor de uitvoering van hun specifieke

tiebewijs mee. Ook kunt u het daarvoor benodigde formu-

Tegen de beschikking kan tot en met donderdag 20 okto-

heden voordat de aanvraag als bedoeld in artikel 7, eerste

bij Stadswerken, Antwerpseweg 5. Wie gebruik wil maken

taak. Denk hierbij aan huursubsidie, kinderbijslag, pen-

lier downloaden op www.gouda.nl Het ingevulde formulier

ber 2005 beroep worden ingesteld bij de afdeling

lid, bij het college van burgemeester en wethouders is

van inspraak kan tot 25 september een schriftelijke reactie

sioenen en studiefinanciering. Die verstrekking kunt u niet

kunt u vervolgens, samen met een kopie legitimatiebewijs

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus

ingediend en de bijbehorende bescheiden zijn goedge-

sturen aan het college van burgemeester en wethouders,

tegenhouden. Dat is namelijk wettelijk geregeld. In wet- en

sturen naar gemeente Gouda, ter attentie van DPZ, post-

20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Tegelijkertijd kan

keurd’. De tweede wijziging betreft paragraaf 2.1, artikel

postbus 1086, 2800 BB Gouda.

regelgeving is vastgelegd welke instanties welke gegevens

bus 1086, 2800 BB Gouda.

een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij

19, lid 1, zevende gedachtenstreepje: ‘de kosten van

krijgen. Daarnaast worden op gemeentelijk niveau uw per-

Meer informatie over de geheimhouding van persoons-

de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de

bouwtechnische onderdelen, waaronder worden gerekend;’

soonsgegevens beschermd door een Privacyverordening.

gegevens kunt u krijgen bij de dienst Publiekszaken.

Raad van State, op hetzelfde adres. Voor beide gevallen is

enzovoort. Vanwege een te ruime formulering is dit gewij-

griffierecht verschuldigd.

zigd in: ‘de kosten van bouwtechnische onderdelen,

De voorschriften, die deel uitmaken van de beschikking zijn

gemaakt van historische materialen, waaronder worden

ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

gerekend;’ enzovoort.

Tegen deze verkeersbesluiten kan binnen zes weken na
deze publicatie schriftelijk bezwaar worden ingediend. Dit
geschiedt krachtens de Algemene wet bestuursrecht bij het
college van burgemeester en wethouders , ter attentie van

i

subsidies voor stedelijke
vernieuwing

afdeling Recht en Veiligheid, postbus 1086, 2800 BB te

De gemeente heeft de regelingen in de Subsidieverorde-

Gouda. Het indienen van een bezwaarschrift schort de

ning stedelijke vernieuwing geëvalueerd. Ook is voor 2006

werking van deze besluiten niet op.

een nieuw Verdeelbesluit opgesteld. In dat besluit staat

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres

hoeveel geld volgend jaar maximaal voor de subsidierege-

bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waar-

lingen wordt ingezet. Het nieuwe Verdeelbesluit gaat over

tegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het

de volgende regelingen • restauratie van panden en andere

bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening.

objecten met een monumentaal karakter • restauratie van

Desgewenst kunt u de voorzieningenrechter van de arron-

objecten op de gemeentelijke lijst van jongere bouwkunst •

dissementsrechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag,

funderingsherstel en vernieuwing • creëren van nieuwe

om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken.

woonruimte in bestaande panden in het kernwinkelgebied •

Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffie-

stimuleren van verbetering van de esthetische kwaliteit van

recht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt ter

voorgevels van panden met een bedrijfsbestemming in het

betaling een acceptgiro toe.

kernwinkelgebied • subsidie voor duurzame energie.

wet milieubeheer

Ruim zeshonderd Gouwenaars overleden in 2004. Iets
meer dan zeventig procent van hen werd ouder dan 75
jaar. Bloemendaal kende de meeste sterftegevallen.
Deze wijk heeft net als vorig jaar een sterfteoverschot.
Van Gouda’s ruim zeventigduizend inwoners zijn er
ruim 30.500 gehuwd. De gemeente telt ongeveer drieduizend weduwen en ongeveer 650 weduwnaars.

i

uw persoonsgegevens zijn
in vertrouwde handen

Wat doet u als uw eenzame buurvrouw ziek is? Wat doet u als er achter uw tuin dingen vernield worden?
Het gemakkelijkste is u er niet teveel
van aan te trekken. Maar geeft dat ook de meeste
voldoening? Het spreekwoord zegt: beter een goede
buur, dan een verre vriend. Maar het is ook gewoon veel
gezelliger wanneer u eens bij uw eenzame buurvrouw
langs gaat. Of wanneer u zorgt dat de stoep voor uw
woning netjes is.
Een mooi voorbeeld vind ik een schoolplein bij ons in de
buurt. Buiten schooltijd mag het plein gebruikt worden
door de jeugd uit de buurt. In ruil daarvoor houdt de
buurt het schoolplein in de gaten buiten de schooluren.
Dus verantwoordelijkheid buiten de deur, maar je krijgt
er wat voor terug.
Op een soortgelijke manier werken veel vrijwilligers in
de stad. Zij zetten zich vrijwillig in. Vaak hoor je
dat ze er ‘zoveel voor terug’ krijgen. En ze
betekenen erg veel voor de mensen die ze
helpen.
Vandaar dat de SGP u vraagt om ook uw
verantwoordelijkheid te nemen voor het
gebied buiten uw deur. Het gebeurt al
vaak, maar nog niet door iedereen.

Daarmee zijn uw persoonsgegevens in vertrouwde handen.
Wel kunt u uit overwegingen van privacy in de gemeente-

Burgemeester en wethouders van Gouda,

Van alle inwoners van de gemeente Gouda zijn gegevens

lijke basisadministratie laten opnemen in hoeverre u uw

de burgemeester, W.M. Cornelis

opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie

gegevens voor bepaalde instanties en personen geheim

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

