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Oriëntatieweek
voor de raad

NLdoet en Gouda doet weer mee!
Wil jĳ ook een dag de handen uit de mouwen steken voor een stichting, vereniging, of zorginstelling? Doe dan op 11 en 12 maart mee
met NLdoet. Dit is de grootste vrĳwilligersactie van Nederland.
Verven, timmeren, tuinieren of
gezelschapsactiviteiten. Er is
genoeg te doen. Kijk op de site
www.nldoet.nl voor alle klussen
in Gouda en de regio. Je maakt
kennis met vrijwilligerswerk en
helpt een organisatie een klus te
klaren. Reken maar dat het nog
gezellig is ook!

Collega’s
Wil je met collega’s aan de slag tijdens NLdoet? Dat is twee vliegen
in een klap: een gezellig uitje met
de hele afdeling én jullie doen iets
goeds voor de lokale samenleving.
Voor een geschikte maatschappelijke klus voor een bedrijf kun je

contact opnemen met Annet Perdijk van Stichting Present Gouda via tel. 06 - 44 25 65 10 of mail:
info@stichtingpresent-gouda.nl.
Meer weten?
Je kunt bij Stichting Present Gouda terecht voor vragen. Of neem
contact op met het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) via Mary Geerts,
tel. 06 - 43 38 53 30 of mail naar:
vip@gouda.nl.

Deze week is er geen raadsvergadering, maar een oriëntatieweek. Deze wordt ingevuld door
fracties zelf.

In contact met het college
Voor het college van burgemeester en wethouders is contact met
de stad een belangrĳk speerpunt. Om van inwoners, ondernemers
en instellingen te horen wat goed en wat niet goed gaat, wat beter
kan en welke oplossingen zĳ zien.
Maandelĳks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met een van de collegeleden over wilt spreken? Het
eerstkomende spreekuur is op 8
februari tussen 17.00 en 18.00
uur. Ga naar de website www.
gouda.nl/collegespreekuur voor
meer informatie en aanmelding.
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Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende
bijeenkomst in de agenda staan:
4 februari: wethouder Tetteroo opening werkgeversontbijt;
4 februari: wethouder Bergman
- opening praktijkonderwijs De
Goudse Waarden;
5 februari: burgemeester Schoenmaker - opening Erasmusjaar 2016;

12 februari: wethouder Werger –
Sportgala.
Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouder
Laura Werger (Zorg en Sport) of
Hilde Niezen (Stedelijk beheer,
Duurzaamheid en Verkeer)? Op
woensdag 17 februari kunt u van
10.00 tot 11.00 uur vragen stellen
@HildeNiezen en @lauraWerger.
Gebruik tijdens uw vragen hashtag #twGouda.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u vinden op www.gouda.nl/college.

Expositie: Ontwerpen Gymzaal Korte Akkeren
voor de Oostpolder
opent deuren officieel

Tweedejaars studenten van de opleiding Landscape & Environment
Management van Hogeschool Inholland Delft hebben ontwerpvoorstellen gemaakt voor de Oostpolder in Schieland. Deze zĳn in februari te zien in het Huis van de Stad.
Deze Goudse polder zal door de
bouw van Westergouwe de komende jaren veranderen in een
tussengebied. Ook zal de (recreatieve) druk op het gebied verder
toenemen.
Groene long
“Hoe kan de Oostpolder straks,
als ‘groene long’ in de stad, aantrekkelijk blijven voor bewoners
en recreanten? En met behoud
van natuur en landschap?” In
opdracht van het Gouds Watergilde hebben de studenten met
hun ontwerpen geprobeerd deze
vraag te beantwoorden.

keling is gekozen om deze oude
gymzalen te vervangen door één
nieuwe zaal in het centrum van de
wijk. De gymzaal aan de Tesselschadestraat is inmiddels buiten
gebruik. Voorlopig blijft de zaal
aan de Snoystraat (Jan Ligthartschool) nog open.

Meer informatie over de expositieruimte vindt u op www.gouda.
nl/expositie. De expositie is te bezichtigen tijdens openingstijden
van het Huis van de Stad.

Etalage van de Stad

EXPOSITIE
HUIS VAN DE STAD

Burgemeester Jamessingel 1 Gouda
www.gouda.nl/expositie

29 januari - 29 februari 2016

ONTWERPEN
voor de

OOSTPOLDER

studenten van de HBO opleiding ‘Landscape & Environment Management’ Delft

Zij hopen dat hun ideeën een inspirerende bijdrage leveren aan
een brede discussie over de toekomst van de Oostpolder.

De piepende gymschoenen waren vanaf begin dit jaar al hoorbaar uit
de nieuwe gymzaal Korte Akkeren, maar afgelopen vrĳdag opende
wethouder Rogier Tetteroo (Wĳkontwikkeling) het gebouw officieel.
De drie basisscholen uit de wijk
en een vijftal verenigingen maken nu al gebruik van deze zaal
naast voetbalvereniging ONA. De
gymzaal is gerealiseerd vanuit de
daadkracht om de wijk Korte Akkeren te verbeteren.
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Twee oude gymzalen
De wijk Korte Akkeren heeft twee
oudere gymzalen. De basisscholen
De Kas, De Westerschool en De
Goudakker maken overdag gebruik
van deze gebouwen voor hun gymlessen en in de avonduren huizen
er verenigingen. Als wijkontwik-

Wĳkontwikkeling
De nieuwe gymzaal is onderdeel
van de wijkontwikkeling Korte Akkeren. De afgelopen jaren hebben mooie projecten een bijdrage
geleverd aan de herontwikkeling
van vastgoed en verbetering van
de openbare ruimte, zoals Leliepark, Wachtelstraat, De Jonker, het gezondheidscentrum in
de Sacramentskerk, de Westerkade/Snoystraat en het Margrietplein. Wijkontwikkeling is een samenwerking tussen de gemeente
Gouda en de woningcorporaties
Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland.

Het biedt de fracties de mogelijkheid om te luisteren naar mensen
en organisaties uit de stad of hen
iets te laten presenteren. Zo kunnen Gouwenaars invloed uitoefenen of worden betrokken bij een
onderwerp. Ook gaan fracties met
elkaar in overleg om bijvoorbeeld
moties en amendementen af te
stemmen.
Meer informatie over de oriëntatieweek vindt u op www.gouda.nl/ris
of neem contact op met de griffie
via tel. (0182) 58 91 97 of per mail:
griffie@gouda.nl.

Vervanging van
speeltoestellen
Kinderen in Gouda moeten veilig en onbezorgd kunnen spelen.
Jaarlĳks worden daarom op een
aantal speelplekken versleten
speeltoestellen vervangen door
vergelĳkbare toestellen.
Op de volgende speelplekken
wordt in 2016 een aantal toestellen
vervangen: Hartenerf, Turfmarkt,
Lethmaetstraat,
Landluststraat,
Vlietenburg, van Oldenbarneveltstraat, Chopinstraat, Motetplein.
Wilt u weten wat er op de speelplekken gaat veranderen? Kijk dan
op www.gouda.nl/speelplekken, of
kom tussen 27 januari t/m 9 maart
2016 naar het Huis van de stad. De
tekeningen liggen hier bij de balie
voor u klaar.

www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook
Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda
gemeente@gouda.nl
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/contact of bel met
het Klant Contact Centrum via
tel. 14 0182.
Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

Bekendmakingen

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend
Op woensdag 3 februari is er een
besluitvormende
raadsbijeenkomst. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.
nl/ris of neem contact op met de
griffie via tel. (0182) 58 91 97 of
per mail: griffie@gouda.nl.

Besluitvormende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Open podium
Bewoners en organisaties uit
Gouda kunnen in drie minuten
aandacht vragen voor een actueel
onderwerp.
Aanmelden en informatie over de

spelregels minimaal 8 uur voor
het begin van de vergadering bij
de griffier.
Krediet aankoop Koudasfalt
KWS heeft eind 2014 de voormalige Koudasfalt-locatie aan de
Gouderaksedijk te koop aangeboden aan de gemeente. Dit aanbod
is besproken met de gemeenteraad. Op 11 maart 2015 heeft een
meerderheid van de raad via een
motie aan het college verzocht om
de onderhandelingen tot aankoop
van de Koudasfalt-terrein voort te
zetten. Dit heeft geresulteerd in
overeenstemming met de eigenaar van het terrein over de aankoop, met een aantal opschortende voorwaarden.

Vaststellen
bestemmingsplan
Tweede Moordrechtse Tiendeweg 14a
Het college van B en W heeft het
ontwerpbestemmingsplan Tweede Moordrechtse Tiendeweg 14a
vastgesteld en ter inzage gelegd.
Gedurende die periode is één
schriftelijke zienswijze ingediend.
Die zienswijze is in de “Nota van
beantwoording zienswijzen” samengevat en van antwoord voorzien. Het bestemmingsplan is nu
gereed voor vaststelling door de
gemeenteraad.
Kop van de Kleiweg
In het kader van het opwaarderen
van de Kop van de Kleiweg wil de
gemeente een fietssteiger realiseren naast de Kleiwegbrug. De omgevingsvergunning hiervoor kan
alleen worden verleend wanneer
de raad verklaart hiertegen geen

bedenkingen te hebben.
Aanvraag bĳdrage voor opsporing explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog
Sinds 2010 worden middelen voor
het opsporen en ruimen van niet
gesprongen explosieven (NGE)
verstrekt via het Gemeentefonds.
Om in aanmerking te komen voor
deze bijdrage moet de raad een
besluit nemen dat opsporen en
ruimen nodig is in verband met de
veiligheid. De aanvraag moet voor
1 maart 2016 worden ingediend
om uitkering in 2016 plaats te laten vinden.
Voor alle bovenstaande
onderwerpen geldt:
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.

Sluiting
Op woensdag 10 februari 2016
komt de raad bijeen voor een verkennende raadsbijeenkomst.

Vervolg op
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Burgemeester en
wethouders maken bekend
Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Rolandstraat en het Gloriantplantsoen
t/m 29 januari.
Binnenstad
Crabethpark
Afgesloten aan de zijde van de
Vredebest t/m 29 januari.
Kuiperstraat
Afgesloten van 1 t/m 5 februari.
Lage Gouwe
Afgesloten tussen de Lange
Groenendaal en de Turfmarkt op
3 februari.
Veerstal
Afgesloten tussen de Peperstraat
en de Bogen van 4 t/m 10 februari.
Kort Haarlem
Burgemeester Martenssingel
Afgesloten tussen de Burgemeester Martensstraat en de IJssellaan van 22 t/m 26 februari.

Noord
Wethouder Venteweg
Gefaseerde afsluiting van noord
naar zuid over de gehele Wethouder Venteweg t/m 25 maart.
Oost
Sportlaan
• Afgesloten tussen de Joubertstraat en de Rutgersstraat t/m 29
januari.
• Afgesloten tussen de Rutgersstraat en het Olympiadeplein van
1 februari t/m 8 april.
Plaswĳck
Plaswĳckweg
Afgesloten tussen de Burgemeester van Reenensingel en de Blommesteinsingel op 2 en 3 februari.
Westergouwe
Voltaweg
Half afgesloten tussen de Marconistraat en de Edisonstraat t/m 19
februari.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Amelandstraat en Texellaan
(plan Westergouwe), bouwen

Toelichting
Aanvragen vergunningen?
Via www.omgevingsloket.nl kunt u een aanvraag indienen voor
o.a. de activiteit bouwen, brandveilig gebruik, uitrit, kappen, milieu,
monumenten, reclame of slopen. Deze aanvragen worden behandeld door de afdeling Bouw en woningtoezicht van de
Omgevingsdienst Midden Holland (www.odmh.nl). Overige vergunningen zoals een evenementen-, horeca-, of ventvergunning kunt u direct
bĳ de gemeente aanvragen, zie hiervoor www.gouda.nl.
Aangevraagde vergunningen en ontheffingen: hoe kunt u reageren?
Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen kunt u geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (zienswĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen.

van 35 woningen (19-01-2016);
Sportlaan tussen nr. 26 en 30,
kappen van bomen op de Springerslocatie (07-01-2016);
Gouderaksedĳk 77, wijzigen van
de garage volgens de bouwvergunning (11-01-2016);
Kievitstraat 31, plaatsen van een
dakkapel (19-01-2016);
Lange Tiendeweg 49, wijzigen
van de gevel (18-01-2016);
Motetplein 11, uitbreiden van
woonhuis, het plaatsen van erfafscheiding en het vestigen van
praktijkruimte (18-01-2016);
Prunuslaan 47, bouwen van een
schuur met overkapping (13-012016);
Regentesseplantsoen 52 53 en
Kleiweg 103-107, aanpassen van
de gevel en klein inpandig verbouwen (19-01-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Goudrand fase 1 Westergouwe,

bouwen van 23 woningen in Westergouwe (20-01-2016);

in te zien kunt u een afspraak maken via tel. 14 0182.

Locatie naast Ridder van Catsweg 215, kappen van een taxus
(14-01-2016);

Verlenging beslistermĳn
Orangerie 1 t/m 27, Hortus 1 t/m
28 en Rosarium 1 t/m 20, bouwen van 58 woningen in Westergouwe (15-01-2016);

Middenwillenseweg 47 t/m 69,
Zegelvlinderstraat 2 t/m 26, bouwen van 25 woningen Land van
Steyn fase 3 (15-01-2016);
Antwerpseweg 5, inpandig verbouwen van de grote zaal (15-012016);
Beatrix Hoeve 9, kappen van een
berk (18-01-2016);
Johan de Wittlaan 31, plaatsen
van gevelreclame en verplaatsen
van een kunstwerk (20-01-2016);
Nĳverheidsstraat 14f, plaatsen
van een kooiladder (20-01-2016);
Oosthoef 1, kappen van 4 bomen
(14-01-2016);
Vliegenstraat 11, aanleggen van
een in-/uitrit (20-01-2016).
U kunt binnen zes weken na de
genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting). Om de besluiten

Zienswĳzen zĳn openbaar en worden gestuurd aan de aanvrager van de
vergunning of ontheffing. Als u uw zienswĳze geheim wilt houden, moet
u hierom vragen.
Verleende vergunningen en besluiten - hoe dient u een
bezwaarschrift en/of beroepschrift in?
Heeft het college of de burgemeester een besluit genomen waarmee u
het niet eens bent? Tegen verleende vergunningen en besluiten kunnen
belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bĳ de Gemeente Gouda, t.a.v. Centraal juridische afdeling, postbus 1086, 2800
BB Gouda. De termĳn waarbinnen u dit moet doen, leest u in de bekendmaking. In uw bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam, adres
en telefoonnummer, de datum, een omschrĳving van het betreffende
besluit en de reden van het bezwaar. Vergeet niet uw bezwaarschrift te
ondertekenen. Het college of de burgemeester nemen in principe binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing.

Punt 11, aanbrengen van brandveiligheidsvoorzieningen (20-012016);
van den Boschstraat 54, plaatsen van een woonwagen (20-012016).

Ontwerpbesluit
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van plan zijn om
vergunning te verlenen voor:
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1C door Erasmusglas (glas-inlood raam dat aan de Sint Janskerk wordt geschonken in het kader van het Erasmusjaar), Achter
de Kerk 1.
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage
van donderdag 28 januari tot en
met woensdag 9 maart 2016. Het
inzien van de stukken kan bij het
omgevingsloket van de Gemeente Gouda tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
Een afspraak kunt u maken via
tel. 14 0182. Belanghebbenden
kunnen hierover hun schriftelijk
en mondelinge zienswijzen binnen deze termijn indienen bij de
gemeente Gouda, ter attentie van
Bouw- en Woningtoezicht, postbus 1086, 2800 BB Gouda onder
vermelding van ‘zienswijze’ of via
tel. 14 0182.

• het brandveilig gebruiken van het
pand (Samuëlschool) aan de
Wilhelmina van Pruisenlaan 409;
• voor de activiteit ‘wijzigen monument’ met betrekking tot het realiseren van 11 appartementen
in de (rijks)monumenten aan de
Turfmarkt 36 t/m 42;
• het vervangen van mozaiëkraam

Burgemeester en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris
drs. B. Meĳs

Zo niet, dan kunnen zĳ de beslissing met 6 weken verdagen. U wordt
hiervan schriftelĳk op de hoogte gesteld.
Tegen sommige vergunningen kunt u geen bezwaarschrift indienen
maar een beroepschrift. In de bekendmaking leest u of dit het geval is
en binnen welk termĳn u dit moet doen. Uw beroepschrift dient u in bĳ
de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schort in de regel de
werking van het door u bestreden besluit niet op. Met andere woorden: het besluit waartegen u bezwaar hebt, kan dus uitgevoerd worden. Eventueel kunt u, nadat u uw bezwaarschrift hebt ingediend, om
een voorlopige voorziening vragen bĳ de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

