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Nieuws
30 januari 2019

Gemeente Gouda

Onderwijs & Arbeidsmarkt
voor ondernemers

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:

Woningen, gebouwen en industriële processen energiezuinig
maken, duurzame opwekking, veranderende mobiliteit: de
ontwikkeling naar een duurzame, circulaire samenleving vraagt
van bedrijven vaak een andere aanpak en andere competenties.
Duurzaamheidsplatform Gouda organiseert daarom samen
met mboRijnland op 7 februari een bijeenkomst voor alle
ondernemers in Gouda en de regio.
Sprekers zijn wethouder Thierry
van Vugt, (Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt), Doekle
Terpstra, voorzitter Techniek
Nederland (voorheen UNETOVNI), Jan van Laake, directeur
Techniek & ICT mboRijnland en
Teun Bokhoven, voorzitter DPG
en onderhandelaar bij het Klimaatakkoord.

de regio zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Er zijn
geen kosten aan verbonden.
U kunt zich aanmelden via de
agenda op www.dpgouda.nl.
De bijeenkomst vindt plaats bij
mboRijnland, Groen van Prinsterersingel 52 in Gouda.

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

Deelnemen?
Alle ondernemers in Gouda en

31 januari – wethouder Bunnik: Opening Bos Van Eck Advocaten bureau.
2 februari - burgemeester
Salet: presentatie dichtbundel
Inez Meter.
6 februari - wethouder Van
Vugt: opening Antoniusmavo
XL.

spreekuur is op maandag 11
februari tussen 17.00 - 18.00
uur. Kijk op www.gouda.nl/
collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.

Meer weten?
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 via Facebook: Gemeente Gouda.

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 30 januari
worden onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Besluitvormende
raadsvergadering
• Realisatie Buurtservicecentrum Lekkenburg
• Bouwverordening 2019
• Brandbeveiligingsverordening
Gouda 2019
• Diverse benoemingen in gemeenschappelijke regelingen
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.

Nieuwe huissloten nodig? Ontvang nu 50% subsidie!
Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak in
uw woning. Goede sloten zijn helaas niet goedkoop. De gemeente Gouda heeft daarom een aantrekkelijke subsidieregeling.
De regeling is opengesteld voor
alle eigenaren van een koopwoning in Gouda. Heeft u geen
nieuwe huissloten nodig? De
regeling geldt ook voor raam-
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Bekendmakingen

boompjes, deurspionnen, kierstandhouders, barrièrestangen,
alarmsystemen,
secu-strips,
cameradeurbellen, rolluiken en
beveiligingscamera’s etc.

Op woensdag 6 februari is er geen
reguliere raadsvergadering. De
eerstvolgende raadsbijeenkomst
is op 13 februari. 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 griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 22 januari
onder meer het volgende besloten:
Regionale visie op voorkomen
huiselijk geweld
Geweld hoort nergens thuis, maar
toch is huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, het

maximaal 250 euro per woning. U
declareert achteraf de gemaakte
kosten.
Wilt u gebruikmaken van deze
subsidie? Ga naar www.gouda.nl/
inbraakwerendemaatregelen voor
meer informatie. Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt.

Gemeente Gouda

Gemeente
Gouda, 2019
Postbus 1086, 2800 BB Gouda
30 januari

De gemeenteraad
maakt bekend

Hoe werkt het?
U kunt subsidie aanvragen voor
teruggave van de helft van de
kosten voor de aanschaf en het
aanbrengen van inbraakwerende
materialen. Deze materialen moeten zijn aangebracht door een
PKVW of BORG-gecertificeerd
bedrijf. De teruggave bedraagt

Tel. 14 0182

grootste geweldsprobleem in onze
samenleving. De kans dat u te maken krijgt met huiselijk geweld of
kindermishandeling is in Nederland groter dan de kans op welke
andere vorm van geweld dan ook.
De aanpak van huiselijk geweld is
een complexe opgave waarin veel
partijen een rol hebben.
Een effectieve aanpak kan alleen
door een gezamenlijke inspanning van burgers, professionals en
gemeenten worden bereikt. Gemeenten en daarmee ook Gouda
nemen hierin regie, onder andere
door een regiovisie op te stellen.
De ambitie in deze visie is om
huiselijk geweld waar mogelijk te
voorkomen, of zo vroeg mogelijk
te signaleren en hier adequaat
op te reageren. Dit alles kan de
schade beperken en het herstel
bevorderen. Deze regiovisie volgt
de programmalijnen zoals geformuleerd in het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.
Dit is in april 2018 gepresenteerd.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.

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

gemeente@gouda.nl

Voorwillenseweg, ter hoogte van
de brug gelegen tussen huisnummers 101 en 105: intrekking van
een fiets/bromfietspad.
Van Hogendorpplein, verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats
algemeen.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 31 januari tot en met
13 maart. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Doelenbrug
Afgesloten voor vrachtverkeer t/m
31 maart.
Goverwelle
Pepermolenerf
Afgesloten tot 8 februari i.v.m.
herinrichting van Pepermolenerf.
Korte Akkeren
Buurtje
Van 11 februari t/m 29 maart tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m.
werkzaamheden. Afgesloten voor

www.gouda.nl

@gemeentegouda

auto’s van 6 t/m 29 maart.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten van t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Molenwerf, het uitvoeren van
graafwerkzaamheden t.b.v. het
plaatsen van straatkolken (21-012019);
Van Heuven Goedhartsingel,
Bernadottelaan, Bunchestraat
en Nansenstraat: het vellen van
zeventien bomen vanwege herinrichting (18-01-2019);
Ericalaan 24, het plaatsen van
een airco-unit op de dakkapel in
het voordakvlak (16-01-2019);
Graaf Florisweg 77, het vellen van
89 bomen (14-01-2019);
Lange Groenendaal 46, het vellen
van een boom (17-01-2019);
Lange Tiendeweg 9 en 11, het
samenvoegen van twee winkelpanden en het vernieuwen van
de gevel, gemeentelijk monument
(27-12-2018);
Schweitzerplein 8, het plaatsen

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
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van een dakkapel op een woning
(18-01-2019);
Tielweg 28, het plaatsen van een
gevelreclame (17-01-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunningen
Kleiweg 2, het samenvoegen en
herindelen van 2 winkelpanden
(16-01-2019).
Verleende vergunningen
Crabethstraat 3E, het wijzigen
van het balkon (18-01-2019);
de Rijkestraat nabij 30, het vellen
van 7 bomen (21-01-2019);
Jan van Beaumontstraat 23, het
deels verwijderen van een inpandige draagmuur (21-01-2019);
Poldermolenplein 1, het vellen
van 4 bomen (22-01-2019);
Ronsseweg 88, het plaatsen van
balkonbeglazing (21-01-2019);
Willem Tombergstraat 11, het
vellen van een boom (17-01-2019).
Verlenging beslistermijn
Burgemeester Martensstraat 2a,
het plaatsen van hekwerk rond het
perceel (17-01-2019);
Oosthaven 53, het verbouwen van
het voormalige bankgebouw tot

gemeentegouda

acht appartementen, gemeentelijk
monument (16-01-2019);
van de Puttestraat 14, het plaatsen van een dakkapel (22-012019).

Subsidieregeling
‘Gezond in Gouda 2018’
Tot 1 maart kunt u een aanvraag
indienen voor de subsidieregeling ‘Gezond in Gouda 2018’. Met
deze subsidieregeling worden
activiteiten ter voorkoming of vermindering van bepaalde gezondheidsproblemen gesubsidieerd,
waaronder de gevolgen van eenzaamheid. De subsidieregeling en
het bijbehorende aanvraagformulier kunt u vinden op www.gouda.
nl/subsidieloket.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant contact Centrum via tel. 14 0182.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

Vervolg op
gemeentepagina 2

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.
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De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunningen is verleend door de burgemeester aan:
Go!udasport, GoudAsfaltloop op
14 april 2019 van 10.30 tot 12.15
uur
Locatie: start en finish GoudAsfalt,
Gouderaksedijk 32-34 te Gouda.
Vergunning verleend op: 21 januari
2019.
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).

Verkiezingen Provinciale
staten en Waterschappen
Stemmen bij volmacht
De burgemeester maakt bekend

Gemeente Gouda
dat het bij de aanstaande verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en Waterschappen,
te houden op woensdag 20 maart
2019, een kiezer toegestaan is bij
volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
Machtiging op schriftelijke aanvraag
1. Bij het gemeentehuis van deze
gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om bij volmacht
te mogen stemmen. Het aanvraagformulier kunt u ook
downloaden via www.gouda.
nl/verkiezingen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de
kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de
kandidaatstelling (4 februari
2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te
treden, moet op de dag van
de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer zijn gere-

gistreerd en moet in dezelfde
provincie of hetzelfde waterschap als de volmachtgever
wonen.
4. Bij inwilliging van het verzoek
ontvangt de gemachtigde een
volmachtbewijs. Hij dient de
volmachtstem tegelijk met zijn
eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet
bevoegd de volmacht in te
trekken of in persoon aan de
stemming deel te nemen.
Machtiging door overdracht
van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats
van een verzoekschrift in te
dienen, na ontvangst van zijn
stempas, tot en met de dag
van de stemming, zelf een
andere kiezer machtigen voor
hem te stemmen, door zijn
stempas en een kopie van zijn
identiteitsbewijs aan die kiezer
over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de
dag van kandidaatstelling (4
februari 2019) in dezelfde ge-

meente staan ingeschreven
als de kiezer die de volmacht
geeft.
3. De aldus gemachtigde kan
de volmachtstem uitsluitend
tegelijk met zijn eigen stem,
in de gemeente waar hij staat
ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is
door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen
van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzigingen als gemachtigde
aannemen.
Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
De burgemeester maakt bekend
dat het bij de aanstaande verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en Waterschappen,
te houden op woensdag 20 maart
2019, een kiezer toegestaan is
zijn stem uit te brengen in een andere gemeente. Daarbij gelden de
volgende bepalingen.

Schriftelijk verzoek
1. Bij het gemeentehuis van deze
gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een andere
gemeente met een kiezerspas
aan de stemming te mogen
deelnemen. Het aanvraagformulier kunt u ook downloaden
via www.gouda.nl/verkiezingen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019, door de
kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de
kandidaatstelling (4 februari
2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker
is toegestaan bij volmacht te
stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek
krijgt de kiezer een kiezerspas
toegestuurd.
Mondeling verzoek
1. Na ontvangst van zijn stempas
kan de kiezer ook, in plaats van
een schriftelijk verzoek te doen,
onder overlegging van zijn

stempas en een legitimatiebewijs, mondeling een kiezerspas
aanvragen bij de ontvangstbalie
in het Huis van de Stad. Daar
wordt uw stempas ingenomen
en ontvangt u een kiezerspas.
Dit kan tot uiterlijk op de dag
vóór de stemming (19 maart
2019), tot 12.00 uur.
Een kiezerspas kan bij verlies niet
worden vervangen.
Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u overal in uw
provincie stemmen. Met een kiezerspas voor de Waterschappen
kunt u overal binnen uw waterschap stemmen.
Meer weten?
Meer informatie over de verkiezingen kunt u vinden op de site www.
gouda.nl/verkiezingen of bel met
het Klant contact Centrum via tel.
14 0182.

Burgemeester,
M. Salet

