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Wonen, water en groen op voormalig ziekenhuisterrein

Foto: Astrid den Haan

Herontwikkeling
Sint Jozef-locatie

v.l.n.r.: Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest en wethouder
Rogier Tetteroo (Wonen) tekenen de overeenkomst voor de herontwikkeling Sint Jozelf-locatie.
De gemeente Gouda en gebieds- en vastgoedontwikkelaar
AM hebben een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling
van 26 nul-op-de-meter woningen en 98 appartementen
op de Goudshof, de voormalige locatie van het Sint Jozefziekenhuis. Daarnaast wordt het monumentale voormalige
hoofdgebouw getransformeerd naar een woonzorgcomplex,
komen er parkeervoorzieningen en zal het gebied gekenmerkt
worden door veel water en groen. Naar verwachting starten de
bouwactiviteiten medio 2018.
Wethouder Rogier Tetteroo
(Wonen): “Het is een mooie ontwikkeling dat een monument
door transformatie naar woningen een tweede leven krijgt. Het
voorgestelde woonprogramma
past goed binnen de woonvisie,
onder meer doordat er een flink
aantal
middenhuurwoningen
wordt gerealiseerd. De huidige versteende omgeving ondergaat ook een grote verandering,
onder andere door toevoeging
van water en groen.”
Wilco van den Ban, directeur
AM Zuidwest: “We verheugen
ons op de verdere samenwerking met de gemeente en willen met alle betrokkenen een inspirerende en duurzame nieuwe
woonwijk voor Gouda maken,
passend bij de wensen van de
toekomstige bewoners en bij de
identiteit van het gebied. Deze
overeenkomst maakt het concreet.”
Nieuw stedelĳk woongebied
Goudshof
AM herontwikkelt de 2,25 hectare grote locatie van het voormalige Sint Jozef Ziekenhuis in
Gouda naar een woongebied
met de naam Goudshof. In het
gebied komt veel aandacht voor

wonen en zorg. Het voormalige,
monumentale hoofdgebouw van
het ziekenhuis wordt in het concept geïntegreerd en getransformeerd tot een woonzorgcomplex. In het plan is veel ruimte
voor de inrichting van de openbare ruimte.
Binnentuin
De 98 appartementen vormen
een carré met vier gebouwen
die op elkaar aansluiten. Eén
van de gebouwen krijgt acht tot
tien woonlagen, de andere gebouwen worden lager. De appartementen grenzen aan een
gemeenschappelijke
binnentuin. Onder de woonruimten
komt een parkeergarage. Van
de in totaal 26 eengezinswoningen komen er 24 rijwoningen
en één twee-onder-een-kapwoning. De ambitie is de woningen
uit te voeren als nul-op-de-meter woningen.
Co-creatie
In de fase tot aan verkoop kunnen belangstellenden meedenken over de definitieve inrichting
van het gebied en de architectuur van de woningen. De bouw
is in handen van BAM Wonen.
Kijk voor meer informatie op
www.goudshof.nl

De Goudse Geheimen
worden onthuld tijdens
Kaasfeesten
In 2022 bestaat Gouda 750 jaar. Gouda gaat dat groots
vieren met alle inwoners, ondernemers, organisaties en
verenigingen van de stad. In aanloop naar 2022 vinden er
diverse activiteiten in Gouda plaats. Eén van de eerste
activiteiten is het ophalen van ‘Goudse Geheimen’. Verhalen
van Gouwenaars die vertellen wat Gouda zo bĳzonder en
uniek maakt. Dit kan te maken hebben met de rĳke historie,
maar ook persoonlĳke verhalen die verbonden zĳn met een
bĳzondere plek in Gouda. Tĳdens de Goudse Kaasfeesten op
31 augustus worden de eerste Goudse Geheimen onthuld.
Online platform
Gouwenaars worden uitgenodigd om hun bijzondere verhaal te delen. Een verhaal over
een onontdekte plek, een opvallende gebeurtenis of een
bijzondere Gouwenaar. De
mooiste verhalen worden gebundeld op een online platform zodat ze toegankelijk
worden voor iedereen. Met
een mobiele telefoon kan bekeken worden welke Goudse Geheimen in de buurt zijn.
Dit online platform wordt vrijdag 31 augustus gelanceerd
op www.goudsegeheimen.nl.
Geheim van de
burgemeester
Tijdens de Goudse Kaasfeesten op 31 augustus worden de
eerste Goudse Geheimen onthuld. De burgemeester trapt
om 14.45 uur af op de Markt
waar hij zijn geheim deelt en

bekend maakt wie de Goudse Kaasklas van 2017 wordt.
Daarna staan op meerdere
plekken in de stad geheimenvertellers die hun geheim delen. In het Museumcafé wordt
poppenkast gespeeld en kinderen van het Jeugdtheaterhuis Z-H gaan op zoek naar
het geheim van het Kasteel ter
Goude. Het exacte programma van de geheimenvertellers
verschijnt op de Facebookpagina van Gouda 750 jaar.

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 11 september tussen
17.00 - 18.00 uur. Ga naar www.
gouda.nl/collegespreekuur voor
meer informatie en aanmelding.

Inloopspreekuur
bij u in de wijk

Gouda 750 jaar
stadsrechten
Gouda viert in 2022 haar
750-jarig jubileum. In aanloop naar 2022 worden diverse activiteiten georganiseerd en werkt Gouda
gezamenlijk met haar inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen aan
een memorabel jubileumfeest. Een jubileum waarbij zowel de rijke historie als
het huidige en toekomstige
Gouda aandacht krijgt.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt op
maandagmiddag 4 september
van 16.00 tot 17.00 uur een inloopspreekuur. Kom dan gerust langs, aanmelding vooraf
is niet nodig. De koffie en thee
staan klaar! Adres: Buurtpunt
Zoutman, Zoutmanplein 6a in
Kort Haarlem.

Wie verdient het Goudse
Jeugdlintje: Goudse Ster 2017?
Jongeren die zich inzetten voor anderen. Dat verdient een lintje!
Iedereen kan tot 1 oktober Goudse jongeren voordragen voor de
Goudse Ster. Dit is de naam voor het Goudse lintje voor kinderen
tot 12 jaar en jongeren van 13 tot 23 jaar die een inspirerend
voorbeeld zĳn voor anderen. Jongeren die het verdienen om in
het zonnetje gezet te worden.

De Goudse Sterren van 2016.

Goudse Ster
De gemeente Gouda is trots op
jonge inwoners die een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen. Denk bijvoorbeeld aan een
jongere die een actie opzet voor
een goed doel, een lastig onderwerp bespreekbaar maakt
of een hele bijzondere prestatie
heeft geleverd. Zij mogen best
eens in de schijnwerpers staan.
Daarom zijn de jeugdlintjes,
Goudse Sterren genaamd, in
het leven geroepen. Sinds 2009
reikt de burgemeester jaarlijks
maximaal tien Goudse Sterren
uit. De uitreiking vindt plaats in

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
31 augustus – burgemeester
Schoenmaker: openen Kaasfeest;
31 augustus – burgemeester
Schoenmaker: openen nieuwe
pand Norminstituut Bomen;
31 augustus – wethouder Bergman: openen Culifeest;
31 augustus – burgemeester
Schoenmaker: lancering Goudse
Geheimen 750 jaar Gouda;
31 augustus – wethouder Bergman: aftrap avondfeest Goudse
Kaasfeesten;
2 september – wethouder Dijkstra: opening Open Schaakkampioenschap;
8 september – burgemeester
Schoenmaker: lossen startschot
Singelloop;
8 september – wethouder Bergman: openen Open Monumentendag.
College Ontmoet
Op 12 september staat een bezoek van het college gepland aan
CVV De Jodan Boys.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.
Volg de gemeente op Twitter met
@gemeentegouda of Facebook:
Gemeente Gouda.

november rondom de Dag van
de Rechten van het Kind, in het
Oude Stadhuys van Gouda.
Voor 1 oktober aanmelden
Iedereen kan tot 1 oktober een
kandidaat voordragen via het
officiële
voordrachtformulier
op de website www.gouda.nl/
jeugdlintje. Een deskundige jury
beoordeelt de aanvragen. De
jury bestaat uit voorzitter Willem Hesseling (beeldend kunstenaar), Daniëlle de Bruijn
(Olympisch kampioen waterpolo), Dorien Ketel (Gouda Bruist)
en Aafke van Leeuwen (Den
Edel Fun to be Fit Gouda en
wereldkampioen Jiu Jitsu fighting 2015).

Foto: Nationale Politie

Verlenging beloning voor succesvolle inbraakmelding
Na een pilotperiode van een half
jaar verlengt de gemeente Gouda
de inbraakbeloning met een periode van één jaar. Heeft u een tip
over een inbraaksituatie? En leidt
die tot aanhouding van de verdachte en voorgeleiding bij de
rechter-commissaris? Dan ontvangt u een beloning van € 500,-.
De gemeente Gouda heeft deze
maatregel in het leven geroepen

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

in de strijd tegen het hoge aantal
woninginbraken in Gouda.
Terugdringen aantal
woninginbraken
De misdaadcijfers voor 2016 zijn
op diverse terreinen gedaald.
Maar de woninginbraakcijfers laten tot op heden geen daling zien,
ondanks de grote hoeveelheid
aan maatregelen die de afgelo-

Tel. 14 0182

pen jaren zijn ingezet. Daarom is
besloten om dit jaar naast de bekende maatregelen ook nieuwe
maatregelen in te stellen om een
trendbreuk in de cijfers te realiseren. De beloningsmaatregel is
daar één van.
Hoe werkt het?
De meeste inbrekers worden door
de politie aangehouden op basis

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

van heterdaadmeldingen van oplettende inwoners. Ondanks het
feit dat er nu al wel gemeld wordt,
kan het aantal meldingen bij de
politie altijd beter. Het idee is om
door middel van een beloning inwoners te stimuleren een melding
te doen bij de politie als zij iets
verdachts zien. Hoe meer meldingen, des te groter de pakkans.
Om in aanmerking te komen voor
www.gouda.nl/twitter

een beloning, moet een melder inbraaksituaties melden bij
de politie (via 112). Ook als de
melder weet wie er ingebroken
heeft, kan dit bij de politie gemeld worden. Als er op basis
van die melding een verdachte
wordt aangehouden (die uiteindelijk wordt voorgeleid aan de
rechter-commissaris) ontvangt
de melder € 500 beloning.
www.gouda.nl/facebook
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De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 6 september 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)
589197 of griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
• Verkenning: Mobiliteitsvisie
• Presentatie lokale omroep
Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
• Verkenning: toekomst Promen
• Verkenning: bestemmingsplan
Goejanverwelledijk 40-42
• Verkenning: bestemmingsplan
Achterwillenseweg 98a en 112
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij
deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien
men zich voor 6 september 12.00
uur meldt bij de griffie kan men inspreken op het onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie
voorzien.
Sluiting
Op 13 september is er een verkennende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Achterwillens
Middenwillenseweg Zegelvlinderstraat
Het kruispunt is t/m 6 oktober 17.00
uur afgesloten.
Rolandstraat
Afgesloten t/m 5 september
17.00 uur. De afsluiting is t.h.v. de
Tristanstraat.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met de
Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Sint Jansbrug
Afgesloten van 11 september 7.00
t/m 17.00 uur. De afsluiting is tus-
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sen de Oosthaven en de Westhaven.
Korte Akkeren
Hoornbloemstraat
Afgesloten t/m 19 september 17.00
uur.
Teunisbloemstraat
Afgesloten t/m 2 oktober 17.00 uur.
Jaagpad
Afgesloten van 4 september 8.00 t/m
5 september 17.00 uur. De afsluiting
is t.h.v. huisnummers 10 t/m 18.
Kort Haarlem
Boelekade
Afgesloten van 18 september 8.00
uur 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.
Noothoven van Goorstraat
Afgesloten van 6 september 8.00
t/m 9 september 17.00 uur, op korte tijdsintervallen (15-20 min.). Voor
fietsers en voetgangers worden verkeersregelaars ingezet.
Oost
Dunantsingel
- Afgesloten t/m 8 september tussen de De Rijkestraat en de Bernadottelaan. Hiervan is ook de
kruising met de Bernadottelaan
4 t/m 8 september afgesloten.
- Afgesloten van 4 september
t/m 20 oktober. Gefaseerde
afsluiting van de Dunantsingel
tussen de Bernadottelaan en de
Nansenstraat.
Plaswĳck
Burgemeester van Reenensingel
- Bodegraafsestraatweg
De verkeerslichten op de kruising
staan op knipperen op 4 en 5 september tussen 9.00 en 15.00 uur.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Blommesteinsingel 13, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (23-08-2017);
Jan van der Heĳdenstraat 21, het
realiseren van een opbouw op de
woning (05-08-2017);
Karnemelksloot 6a, het aanleggen van een in-/uitrit (21-08-2017);
Kuiperstraat 25a, het verbouwen
van het pand (23-08-2017);
Lange Tiendeweg 104, het plaatsen van gevelreclame (14-08-2017);
Middenmolenlaan 42, het plaatsen van een dakopbouw (23-082017);
Oosthaven 13, het wijzigen van
kantoorfunctie naar woonfunctie,
gemeentelijk monument (17-082017);

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-

Tielweg 1, het plaatsen van een
LED screen op de gevel (14-082017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Nieuwe Gouwe kruising Borsteeghstraat, het kappen van
twee bomen (21-08-2017);
Achter de Waag 20, het wijzigen
van de kleurstelling, rijksmonument
(21-08-2017);
Colĳnstraat 1, het plaatsen van
een dakopbouw en dakkapel (2108-2017);
Jan Mayenlaan 7 en 9, het plaatsen van een dakkapel (24-08-2017);
Regentesseplantsoen 38, het
vervangen van de kozijnen in de
voorgevel (23-08-2017);
Ruigenburg 18f, het verplaatsen
van winkelwagenvangers (24-082017).
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
Jan Verzwollestraat naast 2, het
veranderen van een loods naar 5
eengezinswoningen (23-08-2017);
Walvisstraat, het vervangen van
een kademuur en plaatsen van een
brug (23-08-2017).

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:
Misiurek, J.S. / Geboren: 2307-1994 / Stoofkade 61 / Datum
vertrek: 03-08-2017;
Oszajca, A.T. / Geboren: 1507-1996 / Stoofkade 75 / Datum
vertrek: 03-08-2017;
Dominik, P. / Geboren: 18-041996 / Stoofkade 75 / Datum
vertrek: 03-08-2017;

Krebaum, P.E. / Geboren: 02-091983 / Robaarstraat 28 / Datum
vertrek: 03-08-2017;
Lenard, B.A. / Geboren: 05-101990 / Stoofkade 73 / Datum
vertrek: 03-08-2017;
Plaziak, A.C. / Geboren: 2512-1972 / Stoofkade 73 / Datum
vertrek: 03-08-2017;
Pyrzowski, A. / Geboren: 19-011977 / Stoofkade 73 / Datum v
ertrek: 03-08-2017;
Rakowski, W.D. / Geboren: 2608-1995 / Stoofkade 21 / Datum
vertrek: 03-08-2017;
Zuziak, K.S. / Geboren: 27-071997 / Stoofkade 67 / Datum
vertrek: 03-08-2017;
Klarzak, J.K. / Geboren: 0103-1976 / Stoofkade 67 / Datum
vertrek: 03-08-2017;
Majer, M. / Geboren: 10-09-1988 /
Stoofkade 63 / Datum vertrek: 0308-2017;
Soltysik, D. / Geboren: 26-03-1994
/ Stoofkade 61 / Datum vertrek: 0308-2017;
Hristov, H.S. / Geboren: 2904-1995 / Stoofkade 77 / Datum
vertrek: 04-08-2017;
Kościelecki, M.P. / Geboren: 3103-1995 / Stoofkade 79 / Datum
vertrek: 04-08-2017;
Mandrysz, B. / Geboren: 0102-1995 / Stoofkade 83 / Datum
vertrek: 04-08-2017;
Kulczyńska, K.R. / Geboren: 1202-1996 / Stoofkade 83 / Datum
vertrek: 04-08-2017;
Szablak, K. / Geboren: 13-07-1996
/ Stoofkade 87 / Datum vertrek:
04-08-2017;
Bugieda, A. / Geboren: 30-061995 / Stoofkade 87 / Datum
vertrek: 04-08-2017;
Kłyczek, K.B. / Geboren: 2803-1996 / Stoofkade 91 / Datum
vertrek: 04-08-2017;
Vrábeľ, M. / Geboren: 22-04-1994
/ Stoofkade 73 / Datum vertrek:
04-08-2017;
Pawłowski, P. / Geboren: 1809-1995 / Stoofkade 93 / Datum
vertrek: 04-08-2017;
Supiński, M. / Geboren: 20-121988 / Stoofkade 93 / Datum
vertrek: 04-08-2017;
Lorsé, F. / Geboren: 16-12-1980
/ Onder de Boompjes 98 / Datum
vertrek: 07-08-2017.
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).

De heer Affan, voor verkoop van
Irakese etenswaar en pizza’s standplaats gedurende de periode van
25 augustus 2017 t/m 31 december 2018 wekelijks op maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
Locatie: Groen van Prinsterersingel
te Gouda (verzonden 24-08-2017).
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).

Beleidsregels Kunst in
de openbare ruimte
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 mei 2017
de Beleidsregels Kunst in de openbare ruimte hebben vastgesteld. De
beleidsregels zijn bedoeld om initiatieven te toetsen die leiden tot
permanente plaatsing van kunst
in de openbare ruimte en waarbij
de gemeente door natrekking en/
of schenking eigenaar wordt. De
beleidsregels zijn gepubliceerd in
het Gemeenteblad van 3 augustus
2017.

Anterieure overeenkomst St. Jozeflocatie
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 augustus
2017 een anterieure overeenkomst
als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wro
hebben gesloten met AM B.V.
De overeenkomst heeft betrekking
op de ontwikkeling van de St. Jozeflocatie. In de overeenkomst worden onder andere de taken en verantwoordelijkheden van partijen,
het gemeentelijk kostenverhaal,
planschade en planning vastgelegd.
Een korte zakelijke omschrijving van
de anterieure overeenkomst kan
met ingang van woensdag 30 augustus 2017 gedurende zes weken
tijdens openingstijden ter inzage in
het Huis van de Stad. De korte zakelijk beschrijving is tevens digitaal
raadpleegbaar via de gemeentelijke website.
Tegen de gesloten overeenkomsten, de zakelijke beschrijving van
de inhoud van de overeenkomst
kunnen geen zienswijzen, bezwaren
of beroep worden ingesteld.

Standplaatsvergunning

Zakelijke inhoud
anterieure overeenkomst St. Jozeflocatie

Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning
verleend aan:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 augustus 2017 met AM B.V. een anteri-

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

eure overeenkomst als bedoeld in
artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening
is aangegaan. De overeenkomst is
gericht op de herontwikkeling van
het terrein van het voormalige Sint
Jozefziekenhuis.
Het programma bestaat vooralsnog
uit het realiseren van circa 30 onzelfstandige zorgappartementen in
het hoofdgebouw, 60 geliberaliseerde huurwoningen in het middensegment, 38 middeldure koopappartementen en 24 rij- en 2
twee-onder-een-kapwoningen in de
dure koopsector.
Daarnaast is het de bedoeling dat
een deel van de locatie, na het
bouw- en woonrijp maken, door AM
aan de gemeente wordt overgedragen als openbaar gebied.
Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan en daarom
zal, voor rekening van AM, een planologische procedure moeten worden doorlopen.
De gemeente is in het kader van
de wettelijke procedure verplicht te
verzekeren dat de gemeente geen
kosten maakt in het kader van de
herontwikkeling, dan wel de te maken kosten verhaalt op de exploitant. Dit is geregeld in de anterieure overeenkomst.
Uitgangspunt is dat de ontwikkeling en realisatie van het exploitatiegebied, inclusief het bouwrijp maken daarvan, zal worden uitgevoerd
door, dan wel in opdracht van, exploitant. De exploitant zal het project geheel en uitsluitend onder zijn
verantwoordelijkheid en voor zijn rekening en risico, op basis van c.q.
met inachtneming van de randvoorwaarden en kwaliteitsnormen die de
gemeente daaraan stelt, uitvoeren.
Voor zover er sprake zal zijn van
planschade komt deze ten laste van
de exploitant.
Ter inzage
Met ingang van 30 augustus 2017
ligt de zakelijke beschrijving van de
anterieure overeenkomst gedurende een periode van 6 weken voor
een ieder ter inzage in het Huis van
de Stad.

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

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.

