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Nieuws
13 september 2017

Gemeente Gouda

Taalhuis Gouda officieel geopend

Controle hondenbelasting van start
verbetering van samenwerking,
signalering en doorverwijzing.
Voor de zomer is er door 26 organisaties een taalakkoord ondertekend. Met dit taalakkoord
streven de partners na om de
komende drie jaar van minimaal
500 laaggeletterden per jaar het
taalniveau meetbaar sterk te verbeteren en meteen in te zetten
op preventie.

De officiële opening van het Taalhuis in de Chocoladefabriek.
Wethouder Daphne Bergman (Onderwĳs) opende samen met
Merel Heimens Visser (directeur Stichting Lezen & Schrĳven) en
Erna Staal (directeur Bibliotheek Gouda) dinsdag 5 september
het Taalhuis Gouda in Stadsbibliotheek de Chocoladefabriek.
Vanaf nu kunnen alle Gouwenaars met een taalvraag hier geholpen worden met het vinden
van passend aanbod in de stad.
Speciale gast bij de opening was

auteur Yvonne Kroonenberg. Zij
schreef ‘Een echte man’, een
leeslichtroman in eenvoudige
taal, voor mensen die moeite
hebben met lezen en schrijven.

Laaggeletterdheid
In Nederland is één op de negen
inwoners tussen de 16 en 65 jaar
laaggeletterd, ook in Gouda is dit
het geval. Laaggeletterden staan
voor een uitdaging in hun dagelijks functioneren. Er is in Gouda
daarom behoefte aan extra inspanningen voor het verminderen van laaggeletterdheid door

Taalhuis
Met het Taalhuis wordt een centrale plek in de stad gemaakt
waar iedereen met een vraag op
het gebied van taal, lezen, schrijven en rekenen naar toe kan voor
advies en ondersteuning. In het
taalhuis werken verschillende organisaties samen zodat op alle
taalvragen een goed antwoord
kan worden gegeven.

Heeft u één of meerdere honden? Houdt u er dan rekening
mee dat u voor uw dier hondenbelasting moet betalen en
aangifte van uw hond moet doen. Vanaf 13 september gaat
de controle op hondenbelasting weer van start.
De controle wordt uitgevoerd
door de firma HollandRuiter.
Een hondencontroleur kan bij
u aanbellen en enkele vragen
stellen over het al dan niet
hebben van een hond.
Legitimatiebewĳs
De controleurs kunnen zich
legitimeren met een legitimatiebewijs van de Belastingsa-

menwerking Gouwe-Rijnland
(BSGR). De BSGR verzorgt
de belastingen voor de gemeente Gouda.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie
over de controle op www.
bsgr.nl. U kunt het nieuwsbericht vinden onder het kopje
‘Nieuws’.

Het Taalhuis is makkelijk en snel
toegankelijk: inwoners kunnen
binnenlopen tijdens de wekelijkse spreekuren op dinsdag tussen 13.00 en 15.00 uur en donderdag tussen 18.00 en 20.00
uur.

Expositie ‘Morvan’ in het Huis van de Stad
Deze maand exposeert Maja
Etman in het Huis van de
Stad. Haar inspiratie haalt ze
uit de natuur. Dit keer staat
de Morvan (een gebied in
Frankrĳk) centraal.
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Een deel van de expositie in het Huis van de Stad.

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 13 september
worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Mobiliteitsplan
• Bestemmingsplan
Goejanverwelledijk 40-42
• Bestemmingsplan Achterwillenseweg 98a en 112
• Elektronische kennisgeving
• Toekomst Promen
• Hulp bij het Huishouden

Maja Etman studeerde kunstgeschiedenis (moderne kunst)
en heeft de kunstacademie afgerond. De laatste tijd werkt ze
vooral met acryl op grote doeken en gebruikt daarbij uitbundige kleuren zoals rood, geel en
blauw. Ook tekent ze trefzekere
lijnen op kleiner formaat. Dit doet
ze met houtskool, inkt en pen. Al
werkend ontstaan vrije vormen
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U bent van harte welkom in het
Huis van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1. Kijk voor uitgebreide informatie op www.gouda.nl/
ris. Wilt u zeker weten of een onderwerp besproken wordt? Bel
dan met de griffie via tel. (0182)
58 91 97.
Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

en lijnen, toeval speelt vaak een
rol. Haar inspiratie haalt ze uit de
natuur. Al schilderend verwerkt
ze het tot een kleurrijk geheel,
waarbij ze abstractie niet uit de
weg gaat. Etman heeft een aantal exposities op haar naam staan
en deed mee aan verschillende
kunstroutes.
Expositieruimte
Kom het werk van Maja Etman
t/m 30 september gratis bekijken
in de expositieruimte op de begane grond. Dit kan tijdens de openingstijden van het Huis van de
Stad. Kijk voor meer informatie
op www.gouda.nl/expositie.

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 één van de
collegeleden over wilt spreken?
Het eerstkomende spreekuur is
op maandag 9 oktober tussen
17.00 - 18.00 uur. Ga naar www.
gouda.nl/collegespreekuur voor
meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
14 september – wethouder Van
Gelder: lancering campagne
‘Gouda goed bezig’ JOGG;

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

16 september – wethouder
Dijkstra: opening NK Veebeoordelen op de Markt.
College Ontmoet
Op 12 september stond een bezoek van het college gepland
aan CVV De Jodan Boys.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester
en
wethouders
kunt u vinden op de website
www.gouda.nl/college.
Volg
de gemeente op Twitter met
@gemeentegouda of Facebook:
Gemeente Gouda.
www.gouda.nl/twitter

Inloopspreekuur
in de wijk
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt
op vrijdagmiddag 22 september van 13.00 tot 14.00
uur een inloopspreekuur.
Kom dan gerust langs, aanmelding vooraf is niet nodig.
De koffie en thee staan voor
u klaar. Adres: De Speelwinkel, Raam 60 – 62 in Gouda.

www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
13 september 2017

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 20 september is
er een besluitvormende raadsbijeenkomst. Locatie: Burgemeester
Jamesplein 1 in Gouda. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.
nl/raadsinformatie of neem contact op met de griffie via tel. (0182)
589197 of 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 acht
uur voor het begin van de vergadering bij de griffier.

Gemeente Gouda

over de toekomst van Promen tot
2025. De gemaakte afspraken zijn
door het college op 27 juni 2017
vastgesteld. Nu vraagt het college
aan de raad om dit besluit te bekrachtigen.
Promen geeft voor de gemeente Gouda uitvoering aan de Wet
Sociale Werkvoorziening (WSW)
en de Participatiewet (PW). In juni
2015 heeft de gemeenteraad van
Gouda kaders gesteld voor een
toekomstbestendige
uitvoering
van de WSW en PW.
Mobiliteitsvisie
De gemeenteraad heeft het college op basis van thema’s uit een
startnotitie de opdracht gegeven
de mobiliteitsvisie te actualiseren.
Dit heeft geresulteerd in de visie
“Stad in beweging” waarbij maximaal ingezet wordt op een betere doorstroming van het verkeer,
fietsveiligheid een speerpunt is
en er bijzondere aandacht is voor
parkeren, duurzaamheid en leefbaarheid.

Vaststellen van de agenda
Mededelingen door
raad en college
Gelegenheid tot het geven van een
korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd
zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Nieuwe Regio of Groenalliantie.
Gelegenheid tot het geven van een
korte mededeling door leden van
het college van B&W.
Vaststellen van: lĳst ingekomen
stukken, lĳst met toezeggingen,
artikel 38 vragen.
Lĳst moties
Gelegenheid tot het stellen van
vragen over de voortgang.
Elektronische kennisgeving
De raad wordt voorgesteld om de
verordening elektronische kennisgeving vast te stellen.
Het uitgangspunt is dat het elektronische uitgegeven Goudse Gemeenteblad het enige formele publicatieplatform wordt.
Als extra service wordt het informeren van de Goudse burgers via
de gemeentepagina in een wekelijks verschijnend huis-aan-huisblad gecontinueerd.
Toekomst Promen
Op 15 juni 2017 hebben de portefeuillehouders van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling (GR)
Promen, een akkoord gesloten

Bestemmingsplan
Goejanverwelledĳk 40-42
Het
ontwerpbestemmingsplan
Goejanverwelledijk 40-42 is door
het college ter inzage gelegen.
Hierop zijn twaalf zienswijzen ingediend. In de nota van beantwoording is aangegeven in hoeverre de reacties hebben geleid tot
aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan en de
nota zijn nu gereed voor vaststelling door de gemeenteraad. Tevens wordt de raad voorgesteld
geen exploitatieplan vast te stellen.
Bestemmingsplan
Achterwillenseweg 98a en 112
Het
ontwerpbestemmingsplan
Achterwillenseweg 98a en 112 is
door het college ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend. In de nota van beantwoording is aangegeven in hoeverre de
reacties hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan en de
nota zijn nu gereed voor vaststelling door de gemeenteraad. Tevens wordt de raad voorgesteld
geen exploitatieplan vast te stellen.
Sluiting
Op woensdag 4 oktober komt de
raad bijeen voor een verkennende
raadsbijeenkomst.

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

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Achterwillens
Middenwillenseweg Zegelvlinderstraat
Het kruispunt is t/m 6 oktober 17.00
uur afgesloten.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met de
Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Korte Akkeren
Hoornbloemstraat
Afgesloten t/m 19 september 17.00
uur.
Teunisbloemstraat
Afgesloten t/m 2 oktober 17.00 uur.
Kort Haarlem
Boelekade
Afgesloten van 18 september 8.00
t/m 20 september 17.00 uur tussen
de Schouwburglaan en de Eerste
Hieronymus van Alphenstraat.
Nieuwe Veerstal
Afgesloten weg, fiets- en voetpad
t/m 30 november 17.00 uur.
Oost
Dunantsingel
Afgesloten t/m 20 oktober. Gefaseerde afsluiting van de Dunantsingel tussen de Bernadottelaan en de
Nansenstraat.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
De la Reylaan 100, het inrichten van een bouwplaats achter het
pand (01-09-2017);
Karnemelksloot 22, het kappen
van een boom (04-09-2017);
Landluststraat 80, het uitbreiden
van de woning (01-09-2017);
Nieuwehaven 221 en 221a, het
vervangen van ramen en voordeuren en reinigen gevel, gemeentelijk
monument (23-08-2017);
Sophiastraat 46, het realiseren
van een uitbouw op bestaand balkon (01-09-2017);
Turfmarkt 112a, het plaatsen van
een hekwerk op het dakterras, gemeentelijk monument (22-08-2017);
Veerstal 13, het plaatsen van een
noodbrug nabij de Mallegatsluis
(01-09-2017);
Westerkade 43, het plaatsen van
een dakkapel (07-09-2017);
Willem de Zwĳgersingel 74, het
realiseren van een muurdoorbraak
en het vernieuwen van een brand-

werende wand (03-09-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
De la Reylaan 100, het inrichten van een bouwplaats achter het
pand (04-09-2017);
Klein Amerika 11, het realiseren
van een aanbouw aan de achterzijde van de woning, gemeentelijk monument (04-09-2017);
Turfmarkt 111, het inpandig verbouwen van het pand tot woning,
rijksmonument (07-09-2017);
Willem de Zwĳgersingel 74, het
realiseren van een muurdoorbraak
en het vernieuwen van een brandwerende wand (07-09-2017).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting). Om het besluit in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.
Verlenging beslistermĳn
Industriestraat 15, het uitbreiden
van de winkel (07-09-2017).

Opneming
gegevens vertrek
De volgende personen wonen niet
meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Wij hebben hen niet kunnen bereiken, er is
geen aangifte van adreswijziging of
vertrek ontvangen en na gedegen
onderzoek hebben wij geen gegevens kunnen achterhalen betreffende het verblijf in Nederland, het
vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf buiten Nederland. Het
college heeft besloten, op grond
van art 2.22 Wet BRP, het gegeven
van het vertrek van de ingezetenen
ambtshalve op te nemen op de persoonslijst. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op het adres
staan ingeschreven:
Dudášová, S. / Geboren: 03-011992 / Stoofkade 87 / Datum vertrek: 16-08-2017;
Skonieczny, P.P. / Geboren: 0508-1997 / Stoofkade 81 / Datum
vertrek: 16-08-2017;
Smykowska, S.A. / Geboren: 2409-1993 / Stoofkade 79 / Datum
vertrek: 16-08-2017;
Markowski, D. / Geboren: 02-051994 / Stoofkade 91 / Datum vertrek: 16-08-2017;
Bochra, D. / Geboren: 15-02-1984
/ Stoofkade 15 / Datum vertrek: 1608-2017;
Konkol, A.M. / Geboren: 24-101989 / Stoofkade 35 / Datum vertrek: 16-08-2017;

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

Jongeneel, A.A. / Geboren: 09-021995 / Nijverheidsstraat 1 / Datum
vertrek: 15-08-2017;
Jelinski, F.B. / Geboren: 13-081993 / Stoofkade 23 / Datum vertrek: 16-08-2017;
Rogowski, P. / Geboren: 03-051997 / Stoofkade 43 / Datum vertrek: 16-08-2017;
Prochazkova, L. / Geboren: 2705-1982 / Stoofkade 31 / Datum
vertrek: 16-08-2017;
Krasev, P.A. / Geboren: 13-031987 / Stoofkade 37 / Datum vertrek: 16-08-2017;
Gagatko, B.S. / Geboren: 12-021994 / Stoofkade 61 / Datum vertrek: 17-08-2017;
Gagatko, T.K. / Geboren: 19-101992 / Stoofkade 61 / Datum vertrek: 17-08-2017;
Górecki, K. / Geboren: 18-04-1995
/ Stoofkade 93 / Datum vertrek: 1708-2017;
Lachowicz, M.J. / Geboren: 2111-1994 / Stoofkade 93 / Datum
vertrek: 17-08-2017;
Nahajło, P. / Geboren: 13-07-1995
/ Stoofkade 93 / Datum vertrek: 1708-2017;
Kocsi, L. / Geboren: 26-06-1992 /
Stoofkade 75 / Datum vertrek: 1708-2017;
Tángyes, M. / Geboren: 20-121983 / Vrijheidslaan 37 / Datum vertrek: 18-08-2017;
Konopka, M.H. / Geboren: 25-071994 / Roemer Visscherstraat 14 /
Datum vertrek: 21-08-2017;
Koch, R. / Geboren: 27-03-1995 /
Stoofkade 33 / Datum vertrek: 2208-2017;
Belkadi, F. / Geboren: 01-07-1979
/ Groenlust 35 / Datum vertrek: 2208-2017.
Bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gouda (zie
Toelichting).

Maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders hebben de volgende maatwerkvoorschriften opgelegd:
Coöperatieve Rabobank Gouwestreek U.A., Verzoek vrijstelling plaatsing vetafscheider voor het
perceel Burgemeester Jamessingel
41 in Gouda.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (tel. 088 - 54 50
000). Dit besluit is geregistreerd on-

der kenmerk 2017120994.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit van 5 september 2017 een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet
gestuurd worden naar het college
van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Gouda.
Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor het indienen
geen kosten verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit
niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Als om een voorlopige voorziening
wordt verzocht, blijft het besluit gelden totdat de Voorzieningenrechter
het besluit schorst. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
verschuldigd.
U kunt ook digitaal het verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

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

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Jumpsquare Gouda BV, locatie
Kampenringweg 40/42 te Gouda
voor het uitoefenen van een horeca-inrichting (verzonden 31-082017).
U kunt de verleende vergunning
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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

