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Kop van de Kleiweg officieel geopend

Jonger dan 27
jaar en thuiszitten zat?
In de regio Midden-Holland is
er een Jongerencoach aangesteld, die samen met jou op
zoek gaat naar een passende baan en/of opleiding. Ben
jĳ jonger dan 27 jaar en wil
je aan de toekomst werken?
Dan is dit jouw kans!

Astrid den Haan

Heb je geen uitkering of heb je
hier geen recht op? Dan kun
je deelnemen aan het traject
‘Jij in de toekomst’. Samen zorgen we voor inzicht in jouw kansen en mogelijkheden. Ook kijken we naar jouw kwaliteiten en
vaardigheden. Het uiteindelijke
doel is dat jij een geschikte baan
en/of opleiding vindt.

De Kop van de Kleiweg is een
belangrijke entree naar hét win-

kelgebied van Gouda. Door deze
opnieuw in te richten, ontstaat

Onderzoek naar koopgedrag in de Randstad

over de mogelijkheden.

Een aantal Gouwenaars ontvangt in september een uitnodiging
van onderzoeksbureau I&O Research, om mee te doen met een
onderzoek naar koopgedrag. De provincies en gemeenten willen graag weten hoe zĳ de winkelgebieden aantrekkelĳk kunnen
houden voor inwoners.
De deelnemers worden willekeurig gekozen en ontvangen namens de provincies een
uitnodiging in de brievenbus.
Deelnemen kan door online een
vragenlijst in te vullen of het onderzoeksbureau neemt telefonisch contact op. Meedoen is
natuurlijk vrijwillig, maar de ge-
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meente en de provincies stellen
uw deelname zeer op prijs.
Inhoud onderzoek
Het onderzoek brengt in beeld
waar inwoners van de Randstad boodschappen doen, winkelen of doelgerichte aankopen
doen en hoe tevreden ze zijn

Bekendmakingen

In verband met de formatiebesprekingen vervalt de vergaderavond
op woensdag 7 september. Actuele informatie kunt u bekijken op
de website van de gemeenteraad:
www.gouda.nl/ris.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegebesluiten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 23 augustus
onder meer de volgende besluiten
genomen:
Gouda regelt ICT van gemeente Zuidplas
Naast de gemeente Waddinxveen gaat de gemeente Gouda
ook voor Zuidplas de ICT rege-

De detailhandel is de afgelopen
jaren veranderd. Online winkelen
is sterk gegroeid, maar op straat
moeten winkels vaker de deuren sluiten en is leegstand zichtbaar. Gemeenten en provincies
zetten zich samen met winkeliers
in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Daarbij is dit
onderzoek van belang.
Resultaten
De resultaten van het onderzoek
worden eind 2016 bekend gemaakt via www.kso2016.nl. Hier
vindt u ook meer informatie.

Heropening boezemgemaal Gouda
Na een renovatie van drie jaar is het zo ver; het boezemgemaal Gouda wordt heropend. Op zaterdag 10 september
bent u vanaf 9.30 uur van harte welkom.
Om 10.00 uur heet hoogheemraad Sjaak Langeslag van Rijnland iedereen welkom, daarna
geeft hij het woord aan burgemeester Schoenmaker. Na
deze toespraken wordt het gemaal officieel geopend en worden er rondleidingen gegeven.
Het gemaal is de hele dag open
voor belangstellenden. Voor
kinderen is er een leuke quiz.

Over boezemgemaal Gouda
Het boezemgemaal dateert uit
1935 waardoor het beheer en on-
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De gemeenteraad
maakt bekend

Ga de uitdaging aan!
Ben jij tussen de 17 en 27 jaar?
En ben je van maandag t/m donderdag beschikbaar tussen 9.00
uur en 15.00 uur? Meld je aan
via michel.hoegee@gouda.nl of
via tel. 06 433 853 77 (bereikbaar
van ma t/m do tussen 9.00 uur
en 15.00 uur).

een nette stadsentree, waarbij
ook de functie van horeca mogelijk is gemaakt. De nieuwe fietssteiger biedt plaats aan 136 fietsen en zorgt ervoor dat de fietsen
niet meer in het zicht staan.
Daarnaast draagt een aantrekkelijke entree ook bij aan het terugdringen van de leegstand.

Tel. 14 0182

len. De reden is dat gemeenten
steeds meer in netwerken samenwerken, zoals voor de decentralisaties. Het koppelen en onderling
uitwisselen van informatie neemt
toe. Dit moet professioneel en betrouwbaar gebeuren. Het uitvoeren vanaf één locatie maakt het
mogelijk kennis en kunde te koppelen ten gunste van alle gebruikers. Het delen van de ICT-infrastructuur en de diensten levert
tevens financiële voordelen op.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Koningin Wilhelminaweg, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Rondohof, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Wĳdepoort, intrekking gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
Klein Amerika, een gedeelte van
parkeerterrein Klein Amerika wordt
op donderdag 22 september van
3.30 tot 15.00 uur en op zater-

gemeente@gouda.nl

dag 24 september van 3.30 uur tot
20.00 uur gesloten voor alle voertuigen. Dit houdt verband met de
verplaatsing van de warenmarkt
naar Klein Amerika tijdens Kermis
op de Markt.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 1 september t/m 12
oktober 2016. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Goudse
Houtsingel en Willenskade t/m 2
september.
Middenmolenlaan
Afgesloten ter hoogte van de Voorwillenseweg t/m 7 oktober.
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van de Symfonielaan t/m 21 oktober.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met

www.gouda.nl

de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Raam en de
Keizerstraat van 28 t/m 30 september en van 12 t/m 14 oktober.
Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april 2017.
Goudse Poort
Burgemeester Jamessingel
Verkeerslichten staan op knipperen op 27 september tussen 10.00
en 12.00 uur.
Nieuwe Park
Keerkring
Gefaseerd afgesloten t/m 4 november.
Raaphorstpolderweg
Afgesloten op de kruising met de
Voorwillenseweg t/m 9 september.
Noord
Jan van Beaumontstraat
Afgesloten van nummer 47 tot de
Graaf Florisweg t/m 16 september.
Oost
Benadottelaan
Afgesloten vanaf de Sportlaan t/m

derhoud steeds lastiger wordt.
Dit is het enige gemaal in het
hele Rijnlandse gebied dat zowel zoet water inlaat als overtollig water afvoert en vormt
daardoor een belangrijke schakel in de Rijnlandse waterhuishouding. Daarom heeft Rijnland dit gemaal gerenoveerd en
is het met respect voor het verleden, klaar voor de toekomst.

Eggo Tiemens

De nieuwe stadsentree Kop van de Kleiweg is klaar en werd op
24 augustus feestelĳk geopend door burgemeester Schoenmaker. Dit project is een uniek voorbeeld van publiek-private
samenwerking waarbĳ vastgoedeigenaren, de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) en de gemeente
de handen ineen geslagen hebben.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

de von Suttnerstraat t/m 9 september.

Verleende
omgevingsvergunningen
Cronestein 51, bouwen van een
aanbouw en het vergroten van de
schuur (24-08-2016);
Ĳssellaan, aanleggen van een tijdelijke inrit (22-08-2016);
Kattensingel 2 en 3, verbouwen
van het portaal en onderdoorgang
(23-08-2016);
Krugerlaan 41, doorbreken van
een muur op de begane grond (2408-2016);
Sportlaan 4a, plaatsen van reclame aan de gevels en 3 vlaggenmasten (24-08-2016);
Turfsingel 70, gedeeltelijk slopen
i.v.m. constructieve herstelwerkzaamheden (22-08-2016);
van Bergen Ĳzendoornpark 43,
tijdelijk (15 jaar) uitbreiden van de
school met twee lokalen (24-082016).

Oosterwei
Nieuwe Broekweg
Nachtafsluitingen van de Nieuwe
Broekweg tussen de Kanaaldijk en
de Edisonstraat van 19 september
19.00 uur tot 20 september 6.00
uur en van 20 september 19.00 uur
tot 21 september 6.00 uur.
Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat
t/m De Rijkestraat van 5 september t/m 7 oktober.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Slotemaker de Bruïnestraat 37,
plaatsen van een scootmobiel-stalling (24-08-2016);
Turfmarkt 112a, plaatsen van een
schuurtje op het dakterras (17-082016);
Voorwillenseweg 87, realiseren
van een aanbouw over twee lagen
(22-08-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

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.
Vervolg op
gemeentepagina 2
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Bekendmakingen
31 Augustus 2016

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve 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.
Lindgren, J.C.R. / Geboren: 30-071970 / Spoorstraat 3 / Datum vertrek: 10-8-2016.
Bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit be-
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sluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gouda (zie
Toelichting).

Ontheffing geluid (APV)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder:
Aannemers- en Wegenbouwbedrĳf Versluys & Zoon B.V. in verband met werkzaamheden aan de
Nieuwe Broekweg te Gouda van 19
t/m 22 september 2016 van 19.00
uur tot 5.00 uur. Besluit kenmerk
2016153239.
Aannemers- en Wegenbouwbedrĳf Versluys & Zoon B.V. in verband met werkzaamheden aan de
Goudse Houtsingel te Gouda van
19 t/m 23 september 2016 en van
31 oktober t/m 4 november 2016
in de avond- en nachtperiode van
19.00 uur tot 5.00 uur. Besluit kenmerk 2016158051.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter

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 (ziens-

inzage. U kunt de besluiten en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda via tel. (088) 54
50 000.
Bezwaar?
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van de besluiten d.d.
29 augustus 2016 onder vermelding van het kenmerk, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gestuurd
naar het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Gouda (Postbus 1086, 2800 BB
Gouda). Aan de behandeling van
het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Voorlopige voorziening
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 voorlo-

pige voorziening wordt verzocht,
geldt het besluit pas nadat op het
verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen 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.
Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.

Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden, op grond van 8.40
van de Wet milieubeheer, 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.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:

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 nemen

Gascare B.V., Hanzeweg 8, Gouda
(veranderen).
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Deze bekendmaking staat ook op de website van
de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl.

Lozen buiten
inrichtingen
Op lozingen die niet vanuit een huishouden of een inrichting (een bedrijf,
inclusief landbouwbedrijven) plaatsvinden is het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ van toepassing.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:
Jacob Roggeveenlaan 1, Gouda voor bemaling ten behoeve van
leidingwerkzaamheden.
Verzetslaan 224, Gouda voor bemaling ten behoeve van kabelwerkzaamheden.
Tegen een melding op grond van ar-

tikel 1.10 van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.
De stukken liggen niet ter inzage.
Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.

Omgevingsvergunning
milieuneutrale
verandering
Voor bepaalde veranderingen binnen een inrichting kan worden volstaan met het volgen van een kortere procedure voor het verlenen
van een omgevingsvergunning. Een
aanvraag hiertoe is ingediend door:
Cyclus N.V., het plaatsen van glascontainers op het overslagstation op
het perceel Hanzeweg 2, Gouda. De
aanvraag is ingediend op 8 augustus
2016 en ligt niet ter inzage. Deze bekendmaking staat ook op de website
van de Omgevingsdienst MiddenHolland, www.odmh.nl.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

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.

