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Nieuws
5 februari 2020

Gemeente Gouda

Gemeentelijk pand omgezet naar gasloze
middenhuurwoningen
De gemeente Gouda heeft haar bedrijfspand aan de Jan Verzwollestraat 2 verkocht aan ontwikkelaar Red Castle Real
Estate. De locatie wordt getransformeerd tot zeven huurappartementen in de categorie middenhuur. Daarbij worden de
appartementen volledig gasloos.

V.l.n.r.: wethouder Thierry van Vugt, Leon Dekker en Alan de Jong
en Guido Heeremans
De aanpak van het woningtekort
in Gouda is topprioriteit voor de
gemeente. Op basis van het coalitieakkoord komen er versneld
200 extra sociale huurwoningen
en 200 middenhuurwoningen.
Hierdoor komen er meer betaalbare woningen. Door de verkoop
van dit gemeentelijk pand komen
er zeven appartementen op de
woningmarkt bij in de categorie
middenhuur. Om te zorgen dat
deze woningen langdurig beschikbaar blijven in het segment
middenhuur, is een minimale
periode van 25 jaar contractueel vastgelegd. Verder is afgesproken dat de appartementen

gasloos zijn. Dit past bij de ambities van het college dat gasloos
bouwen de norm is, en Gouda
in 2040 CO2-neutraal moet zijn.
Ook sluit het aan op de landelijke
klimaatdoelstellingen.

Gouda op weg naar aardgasvrij. Maar hoe doen we dat?
Laat u inspireren en kom op 17 februari om 19.30 uur naar
de Goudse Schouwburg. Hier krijgt u antwoorden op al uw
vragen op energiegebied.
Als centrum van het Groene
Hart kan Gouda het voorbeeld worden van hoe je als
stad kunt bijdragen aan het
terugdringen van de opwarming van de aarde. Er is veel
doe- en denkkracht in de stad.
Hoe kunnen we reële en praktische stappen zetten richting
aardgasvrij en CO2-neutraal?
Daarvoor moeten we met elkaar in gesprek en onze kennis
delen, zodat we samen plan-

nen kunnen maken. Tijdens
deze avond vertellen inwoners
en ondernemers die nu al zelf
energie opwekken, besparen
en verduurzamen, over hun
ervaringen. Het Duurzaam
Bouwloket is aanwezig om advies te geven, bezoekers kunnen kennismaken met duurzame bedrijven en vragen stellen
aan energiecoaches. Meld u
aan voor 10 februari via maakgoudaduurzaam.nl.

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 5 februari worden onder andere de volgende
onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsvergadering
• Verkenning renovatie De Goudse Waarden - locatie Heemskerkstraat
• Verkenning Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting IHP 1e tranche 2020-2024
• Presentatie Gouda Stevige Stad
- ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
• Verkenning bestemmingsplan
Fluwelensingel
U bent van harte welkom in het
Huis van de Stad. Locatie: 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.

Enquête openbare oplaadpalen
De gemeenten in de regio Rotterdam (waaronder Gouda) willen
samen de luchtkwaliteit verbeteren. Daarom moedigen zij het
gebruik van elektrisch vervoer aan. Bijvoorbeeld door openbare
laadpalen op straat te plaatsen.

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 maandag 10 februari tussen 17.00 en 18.00 uur. Kijk op
www.gouda.nl/collegespreekuur
voor meer informatie en aanmelding.

Wethouder Thierry van Vugt
(vastgoed): “De gemeente Gouda heeft een flinke opgave om de
komende jaren het woningtekort
aan te pakken. In het middenhuursegment is er veel vraag
naar woningen. Het pand aan de
Jan Verzwollestraat heeft jarenlang dienst gedaan als onderkomen voor jongerenvoorziening
Alouan en is daarna gebruikt
door Stichting Jongererenwerk.
Deze laatste gebruiker is inmiddels verhuisd naar een andere locatie. Handhaving van het pand
als gemeente-eigendom is niet
meer nodig. Ik ben dan ook blij
dat we een ontwikkelaar hebben
gevonden die hier zeven gasloze
middenhuurwoningen gaat realiseren. We zetten het gemeentelijk vastgoed daarmee strategisch in voor het realiseren van
onze beleidsambities.”

Nieuwe energie voor Gouda

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:
5 februari – wethouder Dijkstra;
Gastdocent op R.K. Basisschool
de Bijenkorf in Gouda
5 februari – wethouder Niezen;
Aftrap campagne Grijs wordt
groen

Tijdens een bezoek van het college aan het Hoornbeeck College
vertelden studenten zorg en welzijn over het leren in de praktijk in
Korte Akkeren.
Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

5 februari – wethouder Tetteroo; Uitreiking certificaten
ervaringscoaches KernKracht
13 februari – burgemeester
Verhoeve; Gastspreker Sociëteit
voor Bouwen en Wonen Midden-Holland
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.

Inloopspreekuur
wethouder Tetteroo
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt
maandagmiddag 10 februari
van 15.00 tot 16.00 uur in kamer 0.37 een inloopspreekuur
in het Huis van de Stad. Kom
dan gerust langs. Aanmelding vooraf is niet nodig. De
koffie en thee staan klaar. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in de Westergouwezaal
op de begane grond.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

De gemeenten willen graag meer
weten over de wensen van inwoners in de regio met betrekking
tot openbare laadpalen. Daarom
is een korte enquête geopend.
De enquête staat op de website
www.rotterdam.nl/vragenlijst,
onder ‘openbare laadpalen’. Het

invullen van de enquête kan tot
10 februari en duurt maximaal vijf
minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
Rijdt u zelf geen elektrische
auto? Ook dan horen wij graag
uw mening.

De Rotterdampas voor Gouwenaars
Vanaf 1 maart gaat het nieuwe jaar van de Rotterdampas weer
in. Een pas waarmee u gratis of met korting gebruik kunt maken
van leuke uitjes en workshops in Gouda én de regio. Jaarlijks
zijn er meer dan 300 acties. Wat dacht u van een bezoek aan
Monkey Town Gouda of Museum Gouda? In de regio is ook veel
te beleven. Zo kunt u bijvoorbeeld de Euromast, Plaswijckpark
en Duinrell bezoeken. Het is allemaal mogelijk! Neem voor alle
leuke acties een kijkje op www.rotterdampas.nl.
Voor wie?
Iedereen kan een Rotterdampas kopen. De pas kost standaard € 60,- voor volwassenen.
In combinatie met de volwassenpas kunt u voor € 12,50
ook een pas voor uw kinderen
kopen. Woont u in Gouda maar
studeert u in Rotterdam? Dan
kunt u de pas met korting kopen in Rotterdam. Bent u mantelzorger en staat u ingeschreven bij Mantelzorg centraal? In
dat geval kunt u de pas gratis
aanvragen. Heeft u een laag
inkomen? Dan kunt u de pas
voor € 5,- kopen. Bij aankoop
van een volwassenpas ontvangen uw inwonende kinderen
tot en met 17 jaar een gratis
pas. Meer informatie vindt u op
www.gouda.nl/rotterdampas
en www.gouda.nl/kindpakket.

www.gouda.nl

Waar bestellen?
U kunt de pas voor volwassenen vanaf nu online bestellen
via www.gouda.nl/rotterdampas
of bij de balie in het Huis van de
Stad. Een afspraak maken is niet
nodig. De Rotterdampas voor
kinderen is alleen bij de balie in
het Huis van de Stad verkrijg-

@gemeentegouda

baar. Het adres is Burgemeester Jamesplein 1. Na enkele
dagen krijgt u de Rotterdampas thuisgestuurd. De Rotterdampas is tot en met 28 februari geldig, in welke maand u de
pas ook maar aanschaft. Heeft
u al een pas? Dan kunt u deze
verlengen door naar www.gouda.nl/rotterdampas te gaan of
langs te komen bij de balie in
het Huis van de Stad.
Yes! Download de Rotterdampas app
Heeft u de vernieuwde Rotterdampas app al? Hij is nu namelijk nog leuker! Niet alleen heeft
u alle acties bij u in de buurt
onder handbereik met de app;
in de vernieuwde versie kunt u
ook uw eigen wensenlijstje(s)
maken. Markeer de acties die u
graag wilt doen met een hartje
en ze komen automatisch op
uw lijstje(s). Zo houdt u heel
eenvoudig bij wat er dit pasjaar
nog op uw programma staat.
U kunt de Rotterdampas app
gratis downloaden via de App
Store of de Google Play Store.

gemeentegouda

gemeentegouda
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Bekendmakingen
5 februari 2020

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 12 februari is er
een voorbereidende 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) 58
91 97 of griffie@gouda.nl.

Voorbereidende raadsbijeenkomst 12 februari

Raadszaal
Raadszaal
20.00 uur: opening

Debat: voorstel renovatie De
Goudse Waarden - locatie
Heemskerkstraat
21.15 – 21.30 uur: pauze
Debat: uitvoeringsplan onderwijshuisvesting IHP 1e tranche
2020-2024
22.30 uur: sluiting
Goverwellezaal
20.00 uur: opening
Debat: Fluwelensingel vaststellen Bestemmingsplan
Voor alle bovenstaande agendapunten worden belangstellenden
van harte uitgenodigd om bij deze
bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn.
21.15 uur: sluiting
Op 19 februari is er een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluit
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Jan Philipsweg, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Gemeente Gouda
Dit verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 6 februari 2020 t/m 18 maart
2020. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële
bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Sint Mariewal
Afgesloten t/m 21 februari 16.00
uur i.v.m. werkzaamheden aan leidingen.
Goverwelle
Aderpolderweg
Afgesloten tot 28 februari 16.00 uur
i.v.m. onderhoudswerkzaamheden.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Albrechtsveld 71, het vellen van
een boom (26-01-2020);
Helena Hoeve 44, het kappen van
drie bomen (26-01-2020);
Houtmansgracht 1b / Lange
Tiendeweg 111, bestemming
“kantoor” aan begane grond toevoegen (22-01-2020);
Jan van Riebeecklaan 33, het
kappen van de toppen van een
grote boom in de voortuin (22-012020);
Lage Gouwe 30, het restaureren/verbouwen van het rijksmonument, rijksmonument (17-012020);
Marco Pololaan 10, het plaatsen
van een dakkapel (24-01-2020);
Markt 40, het plaatsen van parasols op het terras en zonneschermen aan de gevel (17-01-2020);
Middenmolenlaan 1, het toevoegen van een raam in de voorgevel
(21-01-2020);
Nieuwe Donkstraat 1, het oprichten van een kinderopvang zonder
slaapfunctie op een sportcomplex
(21-01-2020);
Palenstein 9, de bestaande in- of
uitrit veranderen (20-01-2020);
Regentesseplantsoen 22d, het
kappen van een boom (22-012020);
Ridder van Catsweg 69, het
kappen van twee bomen (25-012020);
van Baerlestraat 21, het uitbouwen van de achterzijde woning en
aanbrengen van constructiewijziging (21-01-2020);
Wilhelminastraat 23A 23, het

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

winkelgebruik
veranderen
woongebruik (21-01-2020).

in

Verleende vergunningen
Tunnelhof, het vellen en herplanten van vijf bomen (22-01-2020);
Boenstoep 1 t/m 17, Burgemeester van Dijkesingel 106 t/m 138,
De Deel 1 t/m 17, Scheygrondplantsoen 1 t/m 9, het bouwen
van 48 woningen incl. uitritten De
Gouden Greep fase 1 Westergouwe (27-01-2020);
Clematislaan 2, het verbouwen en
uitbreiden van het schoolgebouw
en het kappen van drie bomen (2401-2020);
Eerste Hieronymus van Alphenstraat 6, 8, 10 en Jan Verzwollestraat 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a,
transformeren bestaand pand tot
drie appartementen en nieuwbouw
van zes woningen (24-01-2020);
Kameraarslag 19, het verbreden
van de huidige schuurdeur (22-012020);
Kleiwegstraat 25, het inpandig
plaatsen van een rolluik, gemeentelijk monument (23-01-2020);
Onder de Boompjes 62, het herstellen van de fundering (22-012020);
Sluisdijk 11, 13 en 15, het verplaatsen van een op- en afrit en
het vellen van acht bomen (23-012020);
Wijsmullerstraat 2, voor het maken van een vlonder (23-01-2020).
Verlenging beslistermijn
Bosweg 95, het vervangen van
een dakkapel en het plaatsen van
een dakkapel op de woning (27-012020);
Eikelaan 27, het plaatsen van een
dakkapel op het voordakvlak (2401-2020);
Schielands Hoge Zeedijk 21, het
wijzigen van de bestemming van
wonen naar kantoor (27-01-2020).

Opneming gegevens
vertrek
Onderstaande 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 be-

sloten, 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.
Rong, R.M. / Geboren: 16-08-1960
/ Boschlust 20 / Datum vertrek: 0801-2020
van Wilgen, D. / Geboren: 13-121986 / H.J.A.M. Schaepmanstraat
18 / Datum vertrek: 13-01-2020
Trotnow, D. / Geboren: 28-061974 / Walraven van Halllaan 133 /
Datum vertrek: 13-01-2020
Ábrahám-Tandari, I. / Geboren:
15-12-1989 / Bockenbergstraat 2 /
Datum vertrek: 13-01-2020
Tóth, T. / Geboren: 22-12-1983 /
Bockenbergstraat 2 / Datum vertrek: 13-01-2020
Dekker, N. / Geboren: 14-07-1990
/ Tollensstraat 100 / Datum vertrek:
13-01-2020
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Wet milieubeheer
Melding op grond van artikel 8.40
van de 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.
Gouds Glas B.V., Markt 40, het
starten van een restaurant;
Comfort Techniek TVB B.V., James Wattstraat 13b, het starten
van een technisch installatiebedrijf;
Rayer Healthcare Gouda B.V.,
Ronsseweg 9, het starten van een
fitnesscenter en fysiotherapie;
Papa John, Van Hogendorpplein
21, het starten van een afhaalpizzeria.			
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Burgemeester,
mr. drs. P. Verhoeve
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
Ingediende aanvragen
Goudse Kaasmarkt
Kaas- en ambachtenmarkt, iedere
donderdag vanaf 2 april 2020 t/m
27 augustus 2020 (m.u.v. 21 mei
2020) op de Markt.
Viering Koningsnacht en Koningsdag op de Markt
Op zondag 26 april 2020 van
19.00 uur tot 1.00 uur wordt Koningsnacht gevierd op de Markt
met diverse liveoptredens op een
podium, foodtrucks en bars. Op
maandag 27 april 2020 vindt de
Koningsdagviering plaats op de
Markt met liveoptredens, demonstraties van diverse verenigingen
en kinderactiviteiten.
Cultuurfestival Erasmusplein
Koningsdagviering op het Erasmusplein en de Turfsingel op
maandag 27 april 2020 van 12.00
uur tot 18.00 uur met multiculturele kunst, straattheater, muziek en
verkoop van eten en drinken.
Vrijmarkt Goverwelle, locatie
Componistenlaan
Vrijmarkt met verkoop van tweedehandsgoederen door wijkbewoners, een springkussen en etenswaren op maandag 27 april 2020
van 7.00 uur tot 15.30 uur op de
Componistenlaan. De Componistenlaan wordt afgesloten voor al
het verkeer.
Vrijmarkt Bloemendaal
Vrijmarkt op het parkeerterrein
(Gildenburg) bij Winkelcentrum
Bloemendaal met verkoop van
tweedehandsgoederen,
springkussen, kinderspelletjes, een
loterij en liveoptredens op maandag 27 april 2020 van 9.00 uur tot
14.00 uur.
Oranjeboulevard, locatie Raam
Vrijmarkt op de Raam met verkoop van tweedehandsgoederen
en liveoptredens op maandag 27
april 2020 van 6.00 uur tot 17.00
uur. De Raam en diverse aangrenzende straten worden afgesloten
voor al het verkeer.

tentoonstelling en veiling van
strips en striptekenaars in actie op
de Markt op zondag 3 mei 2020
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
U kunt de aanvragen inzien bij de
gemeente Gouda. U kunt hiervoor
contact opnemen met het team
Bijzondere wetten via tel. 14 0182.

Voorlopige evenementenkalender 2020
Op 27 januari 2020 heeft de
burgemeester
de
voorlopige
evenementenkalender
2020
vastgesteld. Deze voorlopige
evenementenkalender is samengesteld op basis van de door
evenementenorganisatoren aangegeven voorkeursdata voor hun
evenementen. Op de voorlopige
evenementenkalender zijn zowel
de grote als kleine evenementen
opgenomen.
De evenementenkalender heeft
geen limitatief karakter, dat wil
zeggen dat het niet zo is dat er
geen andere evenementen kunnen plaatsvinden dan de evenementen die op deze kalender
zijn vermeld. Evenementen die
na vaststelling van de (voorlopige) evenementenkalender aangemeld of aangevraagd worden,
zullen wat betreft datum, locatie
en uitstraling binnen deze kalender moeten passen. Reeds aangemelde en op de evenementenkalender vermelde evenementen
hebben voorrang.
De gehele voorlopige evenementenkalender is te raadplegen
via de website van de gemeente
Gouda, www.gouda.nl/terinzage.
Voor 1 maart zal de definitieve kalender vastgesteld worden door
de burgemeester.
Voor informatie of vragen naar
aanleiding van deze publicatie of
de voorlopige evenementenkalender kunt u contact opnemen met
het team Bijzondere wetten via
tel. 14 0182.
Burgemeester,
mr. drs. P. Verhoeve

Strips op de Markt
Diverse kramen voor de verkoop,

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.

