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Informatie over coronavirus
Het coronavirus beheerst op dit moment onze gedachten en grijpt in op de hele samenleving. De
gemeente houdt de richtlijnen van de Rijksoverheid aan. Hieronder leest u welke gevolgen dat
heeft voor onze dienstverening. We proberen die natuurlijk zo goed mogelijk op peil te houden.
Hieronder leest u de belangrijkste maatregelen vanuit de gemeente. Let op: bij het verschijnen van
deze krant kunnen de maatregelen inmiddels zijn aangepast. Kijk voor de meest recente lijst met
maatregelen vanuit de gemeente op www.gouda.nl/coronavirus
Burgerzaken: geen vrije inloop
maar afspraak maken
Om onze dienstverlening zo
adequaat mogelijk in te zetten
ten tijden van het coronavirus werkt de gemeente Gouda
sinds maandag 16 maart alleen
op (telefonische) afspraak. We
verzoeken u om de producten
die u digitaal kunt aanvragen,
zoveel mogelijk digitaal aan te
vragen. Hetzelfde geldt voor het
doorgeven van informatie, zoals
een verhuizing. Zie hiervoor het
schema op de website: www.

gouda.nl/coronavirus. Tot 6 april
is het Huis van de Stad op donderdagavonden gesloten. Heeft
u klachten (verkoudheid, koorts,
hoesten)? Dan vragen wij u om
geen afspraak te maken en niet
langs te komen in het Huis van
de Stad. U kunt op een andere
manier met de gemeente contact opnemen of wachten tot
de klachten over zijn. Hartelijk
bedankt voor uw medewerking!

van de Stad (in een gesloten
envelop met uw naam erop).
Huwelijken
De gratis huwelijken in het Huis

van de Stad gaan gewoon door.
Deze vinden tijdelijk in de raadzaal plaats om voldoende afstand te kunnen bewaren (minimaal 1,5 meter is de richtlijn).

voorlopig te vervallen. U kunt
gebruikmaken van het telefonisch spreekuur Wmo tussen
10.30 uur en 12.30 uur via
tel. (0182) 59 17 32.
Werk en inkomen (uitkering)
De huidige poortgesprekken
in het Huis van de Stad komen
te vervallen. De afspraken worden zo veel mogelijk door een
telefonische afspraak vervangen. Het is wel mogelijk om
de stukken hiervoor in te leveren bij de balie van het Huis

Wmo vrije inloop vervalt
De vrije inloop Wmo komt

Coronahulp in Gouda
Er zijn al veel coronahulpinitiatieven opgestart in Gouda.

Bekijk het schema hieronder
om te zien wat er allemaal al is.
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Initiatief

Door wie?

Contactgegevens / meer info

Heel Gouda belt

Samen Voor Goud

netwerk@samenvoorgoud.nl
www.samenvoorgoud.nl/heel-gouda-belt

CoronaHulpGouda

Facebookgroep CoronaHulpGouda

Zoek op Facebook op 'CoronaHulpGouda'
of klik hier

Boodschappendienst Gouda

Vrijwilligers doen boodschappen voor mensen die de deur niet uit kunnen.

Gezamenlijke vrijwilligersorganisaties www.samenvoorgoud.nl
(Gecoördineerd door Samen voor Goud en
www.presentgouda.nl

Vervoer voedselpakketten

Dutch XL Transport BV
(Gouds transportbedrijf)

De benodigde gegevens via Whatsapp doorgeven
op 06-42312462. Let op, niet bellen.

Medicijnen ophalen bij apotheek

Dutch XL Transport BV

Bellen via 06-42312462

Burennetwerk Gouda

Burennetwerk Gouda / Hip Helpt

Burennetwerkgouda.nl

Ouderen die gebeld willen worden en mensen die graag willen bellen worden bij elkaar gebracht.
Facebookgroep. Vraag en aanbod voor boodschappen, klusjes, apotheek, oppassen etc.

(vrijwilligersorganisatie)
(Bewonersinitiatief)

Stichting Present)

Van Voedselbank naar cliënten

Alleen voor mensen met een slechte gezondheid of minderjarige kinderen.

(Gouds transportbedrijf)

Hulp voor en door buren.

(Goudse vrijwilligersorganisatie)

Een telefonisch gesprek of hulp van vrijwilligersnetwerk

Ontmoetingskerk Gouda Oost

Dominee Leonie Bos: 06-44848108

Digitale huiskamer van Gouda Oost

Een Heerlijk Thuis

www.eenheerlijkthuis.nl
Gerda 0182 510 356 / Arie Jan 06 24 89 39 58

Maaltijdbezorging voor vaste gasten

Domino Inloophuis

www.inloophuisdomino.nl
Tel: 0182 - 515706

Hulp voor bewoners Bernardhof 400

Medebewoners Bernardhof
(Bewonersinitiatief)

06-23093185
bernhardhof400@gmail.com

Niet Alleen: Present in Crisistijd

Stichting Present Gouda

www.presentgouda.nl

Tekeningactie voor ouderen in isolement

Stichting Present Gouda

www.presentgouda.nl

Coronahulp Korte Akkeren

Facebookgroep Corona Hulp KA

Zoek op Facebook of klik hier

telefonisch contact

(Goudse vrijwilligersorganisatie)
(Goudse vrijwilligersorganisatie)

Boodschappen halen, maaltijden koken of de hond uitlaten
Even bellen met een oudere, Whatsappen, een kaartje schrijven, een boodschap doen, etc.
Maak een mooie tekening of schrijf een brief. Stichting Present zorgt voor de rest. Zie website.
Facebookgroep. Vraag en aanbod voor boodschappen, klusjes, apotheek, oppassen etc.

(Vrijwilligersorganisatie)

(Vrijwilligersorganisatie)
(Bewonersinitiatief)

#GOUDATEGENCORONA
*In PDF zijn de links direct aanklikbaar*

Afvalmaatregelen
coronavirus Cyclus
Cyclus neemt, net als veel andere organisaties, maatregelen
tegen het coronavirus.
Afvalbrengstation
Maatregelen die Cyclus heeft
genomen:
• De reguliere openingstijden
blijven hetzelfde.
• Een strenger maximaal aantal
voertuigen per keer op het ter-
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rein van het afvalbrengstation.
• Medewerkers houden een afstand van 1,5 meter aan tussen
henzelf en de klant (volgens landelijke richtlijnen van het RIVM).
Een gevolg van de maatregelen
is dat er misschien vertraging

De gemeenteraad heeft vanwege
de richtlijnen van het RIVM en de
overheid om verdere verspreiding
van het Coronavirus te voorkomen besloten om t/m 6 april geen
bijeenkomst of vergaderingen te
houden waarbij de fysieke aanwezigheid van raadsleden noodzakelijk of gewenst is.
Dit heeft tot gevolg dat er tot die
tijd geen besluitvormende vergaderingen gehouden zullen worden

Bekijk actuele informatie over het coronavirus op:
• website van het RIVM: www.rivm.nl
• website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl
Volg de gemeentelijke maatregelen via www.gouda.nl/coronavirus

Rode Kruis verzamelt
beschermingsmiddelen
Door het coronavirus is er een
tekort aan verschillende beschermingsmiddelen. Het Rode
Kruis start daarom een centrale
inzamelactie. Particulieren of ondernemers die materialen willen
inleveren, kunnen zich melden bij
het Rode Kruis.

Het gaat om FFP 1, 2 en 3 maskers,
chirurgische
maskers,
schorten (disposible), handschoenen, beschermingsbrillen, desinfectantia, diagnostische testen
(inclusief PCR-materiaal, swabs
en media) en beademingsapparatuur. Wilt u een van deze produc-

Tel. 14 0182

en er dus ook geen raadsbesluiten genomen worden. Daarnaast
heeft dit consequenties voor bijvoorbeeld voorbereidende raadsbijeenkomsten, fractievergaderingen, het programma ‘gast van de
raad’ en werkbezoeken. Ook deze
zijn tot na 6 april uitgesteld.
Vanzelfsprekend wordt er gewerkt
aan het inventariseren en organiseren van alternatieve mogelijkheden alsook digitaal vergaderen. Dit
dient echter te gebeuren binnen
de kaders die de Gemeentewet
voorschrijft. Denk hierbij aan het
principe dat vergaderingen van
de raad in beginsel openbaar zijn

gemeente@gouda.nl

en het minimale aantal raadsleden
dat bij een vergadering aanwezig
dient te zijn om een rechtmatig besluit te kunnen nemen.
Zodra duidelijk is of, wanneer
en hoe dit gerealiseerd kan worden wordt u hierover, via de
website www.gouda.nl/ris, nader geïnformeerd. Mocht u zelf
iets met de gemeenteraad willen
delen dan kan dit op de gebruikelijke wijze via het e-mailadres
griffie@gouda.nl.

ten doneren? Mail dan naar beschermingsmiddelen@rodekruis.
nl. Om de inzameling zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen, vraagt
het Rode Kruis u géén contact op
te nemen over producten die niet
in dit artikel genoemd zijn.

Gemeentegids 2020
De nieuwe editie van de Goudse gemeentegids wordt halverwege 2020 uitgegeven door Akse Media. De komende weken
benadert de uitgever de Goudse organisaties en verenigingen
voor een gratis vermelding in de gemeentegids 2020-2021. Ook
is de acquisitie van betaalde advertenties gestart.
Staat u nog niet in de gemeentegids vermeld? Dan kunt u
uw organisatie of vereniging
zelf bij de uitgever aanmelden
voor eventuele gratis plaatsing

in de gids. Kijk hiervoor op
www.gouda.nl/gemeentegids.
Akse Media is de enige officiële
uitgever van de gemeentegids
van de gemeente Gouda.

Gemeente Gouda

Bekendmakingen
25 maart
Gemeente
Gouda,2020
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

ontstaat. Cyclus vraagt daarvoor uw begrip. Wat u kunt
doen: Cyclus adviseert alleen
afval te brengen als dat niet
kan wachten vanwege bijvoorbeeld ruimtegebrek of stank.
Op deze wijze blijft de wachttijd beperkt.
U kunt voor het aanbieden van
uw huishoudelijk afval de gebruikelijke dagen van de digitale afvalkalender aanhouden.
Zet het vuil niet eerder buiten
dan de afvalkalender aangeeft.

Meer informatie over het
coronavirus?

Hulp voor ondernemers
Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf
en uw werknemers. De gemeente krijgt veel signalen
vanuit organisaties en ondernemers in de stad. Het
kabinet heeft aangegeven
met een noodpakket te komen. De minister-president
heeft in zijn toespraak persoonlijk onderstreept ondernemers te willen helpen
in deze moeilijke tijd. Ook de
gemeente Gouda heeft oog
voor haar ondernemers,
en hoe zij geraakt worden
door de coronacrisis. Burgemeester en wethouders
organiseren (virtuele) gesprekken met partijen in
de stad om te horen wat er
leeft en wat voor vragen er
specifiek zijn. Bijvoorbeeld
met ondernemers, de cultuursector, sport, zorg en
onderwijs.
Bekijk via www.gouda.nl/
bedrijven de speciale pagina voor ondernemers met
handige informatie en om
te lezen waar u terecht kunt
voor advies of om zaken te
regelen. U leest hier ook
meer over de landelijke- en
gemeentelijke
maatregelen die zijn getroffen voor
ondernemers.

www.gouda.nl

@gemeentegouda

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten

Foto: VVV Gouda
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Dit verkeersbesluit ligt zes weken ter
inzage in het Huis van de Stad: van
26 maart t/m 6 mei 2020. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de officiële bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg

gemeentegouda

22.00 tot 6.00 uur i.v.m. werkzaamheden.
Korte Akkeren
Oranjeplein
Afgesloten van 11 mei 7.00 uur t/m
2 oktober 18.00 i.v.m. werkzaamheden.

Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is
alleen informatief.

Binnenstad
Stationsplein
Afgesloten t/m 13 mei 16.00 uur
i.v.m. werkzaamheden.

Kort Haarlem
Van Itersonlaan
Afgesloten van 10 april 7.00 uur t/m
17 april 16.00 uur i.v.m. wegwerkzaamheden.

Jan van Renesseplein: aanwijzing
van een oplaadlocatie voor elektrische voertuigen

Bloemendaal
Dreef
Afgesloten op 6, 7 en 8 mei tussen

Vervolg op
gemeentepagina 2

Bekendmakingen
25 maart 2020

Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Agnietenstraat nabij Kazernestraat 2, het plaatsen van een
vrijstaande reclamevitrine (09-032020);
Bloemendaalseweg nabij 32 en
achter 47, het vellen en herplanten van 3 fruitbomen (13-03-2020);
Fluwelensingel tegenover 106,
het vervangen van de bestaande
vrijstaande reclamevitrine (11-032020);
Locatie aan de Nieuwehaven
125-129, het realiseren van 6
grondgebonden woningen en verbouwen naar 3 appartementen
(10-03-2020);
Nieuwe Gouwe O.Z. tegenover
1c, het vervangen van de bestaande vrijstaande reclamevitrine (1103-2020);
Regentesseplantsoen 55, vervangende nieuwbouw van de
woonark (09-03-2020);
Anna van Hensbeeksingel 127,
het kappen van 2 bomen (13-032020);
Dubbele Buurt 7 t/m 11, het aanbrengen van reclame, gemeentelijk monument (09-03-2020);
Groenhovenpark 5, het plaatsen
van reclame (12-03-2020);
Hoogstraat 22a, het wijzigen van
de gevel (09-03-2020);
Jac.P. Thijsselaan 43, het optrekken van een geluidscherm en het
vervangen van bestaande berging
(11-03-2020);
Kampenringweg 44, Het plaatsen

Gemeente Gouda
van twee spandoeken in frames op
de gevels (05-03-2020);
Kleiwegstraat 32, het plaatsen
van sticker belettering (10-032020);
Nieuwe Gouwe O.Z. 2, het vervangen van de bestaande vrijstaande reclamevitrine (11-032020);
Parelmoervlinderstraat 4, het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorkant van de woning (10-032020);
Reigerstraat 38, het legaliseren
van een dakopbouw (11-03-2020).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunning
Wilhelmina van Pruisenlaan 56,
het aanleggen van een uitrit (1603-2020).
Verleende vergunningen
Bernhardhof 400, 401 en 420 t/m
433 en 440 t/m 456 en 460 t/m
475 en 480 t/m 495, het aanpassen van de brandcompartimentering (Julianastaete) (16-03-2020);
Gouderaksedijk 32, het verplaatsen van de bestaande variantloods
(16-03-2020);
Lange Groenendaal 56a en 56b,
het splitsen en vergroten van de
bovenwoning (09-03-2020);
Palenstein 9, het veranderen van
een bestaande in/uitrit (06-032020);
Regentesseplantsoen 29, het
vellen van een boom in de achtertuin (12-03-2020);

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?
Ingediende aanvragen kunt u op verzoek inzien, stuur uw verzoek naar
omgevingsloket@gouda.nl. Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen
kunt u geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw mening kenbaar maken over het voorgenomen

Symfonielaan 1, het plaatsen van
een raamkozijn in de zijgevel (0903-2020).
Verlenging beslistermijn
Bernhardhof 400, 401 en 420 t/m
433 en 440 t/m 456 en 460 t/m
475 en 480 t/m 495, het aanpassen van de brandcompartimentering (Julianastaete) (18-02-2020);
Eerste Moordrechtse Tiendeweg 30, Het wisselen van standplaats woonwagers 30 en 32 (1603-2020);
Groeneweg 32 / Spieringstraat
1, wijzigingen weeshuisplan w.o.
realiseren 7 hotelkamers i.p.v. 5
woningen, gemeentelijk monument (16-03-2020).
Lange Dwarsstraat 15, 17 en 23,
het verbouwen van een bedrijfsruimte tot 3 appartementen (1603-2020);
Oosthaven 17d, het wijzigen van
pannendak naar plat dak en wijzigen balustrade balkon (16-032020);
Pieter Pourbusstraat 1, het bouwen van 5 kleinschalige bedrijfsunits (11-03-2020).

Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig.
Het bedrijf kan volstaan met een
melding van de activiteiten.
Dental365, Van Limburg Stirum-

straat 1, het oprichten van een
tandartsenpraktijk
Firma J. Bos en Zonen, Sluisdijk
2, het lossen van binnenvaartschepen en direct afvoeren met
vrachtwagens van AVI slakken
Firma J. Bos en Zonen, loswal
Nieuwe Gouwe oostzijde, het
lossen van binnenvaartschepen en
direct afvoeren met vrachtwagens
van AVI slakken
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten
bodemenergiesystemen
buiten interferentiegebieden of het
lozen grondwater, hemelwater of
afvalwater anders dan vanuit een
inrichting, is een vergunning niet
altijd nodig. In die gevallen kan
worden volstaan met een melding
van de activiteiten. Burgemeester
en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:

instellen. De stukken liggen niet ter
inzage.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
Noothoven van Goorstraat, Gouda
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 1
van de Wet ruimtelijke ordening en
afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend, dat zij het
ontwerpbestemmingsplan ‘Noothoven van Goorstraat, Gouda’ ter
inzage leggen.
Het bestemmingsplan ‘Noothoven
van Goorstraat, Gouda ‘ voorziet
in nieuwbouw van 23 vrije sector
huurwoningen aan de Noothoven
van Goorstraat en 11 sociale huurwoningen aan de Spoorstraat. De
leegstaande bedrijfsbebouwing en
de woning aan de Spoorstraat 2A-4
worden daarvoor gesloopt. Parkeren vindt plaats op het binnenterrein dat wordt ontsloten aan de
noordoostzijde van het plangebied.
Het
ontwerpbestemmingsplan
‘Noothoven van Goorstraat, Gou-

da’ ligt van 26 maart t/m 6 mei
2020 voor eenieder op de volgende wijzen ter inzage:
- Digitaal via de website:
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0513.1020 BPNootvnGoor-OB01)
- Op papier in het Huis van de
Stad, maak hiervoor een afspraak
via tel. 14 0182.
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen.
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Noothoven van
Goorstraat, Gouda’. Schriftelijke
zienswijzen kunt u sturen aan de
Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling
Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda. Voor
het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak
maken via de heer E. van Dijk, tel.
14 0182.
Burgemeester,
mr. drs. P. Verhoeve
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

Klimaatgarant B.V., nieuwbouwlocatie Gouden Greep fase 1 en
2, het plaatsen van 91 gesloten
bodemenergiesystemen voor 91
nieuwbouwwoningen
Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit
lozen buiten inrichtingen kunt u
geen bezwaar indienen of beroep

bouwplan en deze mondeling of schriftelĳk richten aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland via tel. (088) 54 50 000 of
postbus 45, 2800 AA in Gouda. In geval van een uitgebreide procedure kunt u een
formele zienswĳze indienen over het voorgenomen bouwplan. Deze zienswĳze
kunt u schriftelĳk indienen bĳ het college van burgemeester en wethouders van
Gouda via postbus 1086, 2800 BB in Gouda.
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 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.

Credit: VVV Gouda
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