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Nieuws 20 januari 2016

Uitkomsten controle zieke bomen

Vanavond in de
gemeenteraad

Bĳ de laatste controle zĳn 82 bomen gesignaleerd die een veiligheidsrisico gaan vormen en daarom gekapt moeten worden. De bomen
worden in principe herplant op dezelfde locatie. Voor één boom wordt
geen herplantplicht opgelegd vanwege het ontbreken van ruimte.

Woensdagavond 20 januari worden o.a. de volgende onderwerpen
in de gemeenteraad besproken:

De gemeente controleert de toestand van bomen die in plantsoenen en parken staan. Schimmels
en zwammen kunnen een boom
aantasten en een lage ligging van
de bodem kan instabiliteit veroorzaken. Hierdoor kunnen takken
afsterven of kan de hele boom
doodgaan.
Beheer
Tevens wordt er bij de controle gekeken naar de beheers-

Voorbereidende
Raadsbijeenkomst
• Krediet aankoop Koudasfalt
• Verklaring van geen bedenkingen
omgevingsvergunning Kop van
de Kleiweg

aspecten van bomen. Vanuit dit
oogpunt zijn 10 bomen door de
vakspecialisten aangemerkt om
te rooien. Deze bomen hebben
bijvoorbeeld geen toekomstperspectief of concurreren met andere bomen.

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.

Locaties
Meer informatie en de locaties vindt u op de website www.
gouda.nl/boomcontroles.
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www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook
Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda
gemeente@gouda.nl
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/contact of bel met
het Klant Contact Centrum via
tel. 14 0182.
Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

Bekendmakingen

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend
Op woensdag 3 februari is er een
besluitvormende
raadsbijeenkomst. 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
per mail: griffie@gouda.nl.

Besluitvormende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Open podium
Bewoners en organisaties uit
Gouda kunnen in drie minuten
aandacht vragen voor een actueel
onderwerp.
Aanmelden en informatie over de
spelregels minimaal 8 uur voor
het begin van de vergadering bij
de griffier.
Mededelingen
Gelegenheid tot het geven van
een korte terugkoppeling door
raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad,
Auditcommissie, Klankbordgroep
Nieuwe Regio of Groenalliantie.
Lĳst moties
Gelegenheid tot het stellen van
vragen over de voortgang.
Krediet aankoop Koudasfalt
KWS heeft eind 2014 de voormalige Koudasfalt-locatie aan de
Gouderaksedijk te koop aangeboden aan de gemeente. Dit aanbod
is besproken met de gemeenteraad. Op 11 maart 2015 heeft een
meerderheid van de raad via een
motie aan het college verzocht om
de onderhandelingen tot aankoop
van de Koudasfalt-terrein voort te
zetten. Dit heeft geresulteerd in
overeenstemming met de eigenaar van het terrein over de aankoop, met een aantal opschortende voorwaarden.

Vaststellen
bestemmingsplan
Tweede Moordrechtse Tiendeweg 14a
Het college van B en W heeft het
ontwerpbestemmingsplan Tweede Moordrechtse Tiendeweg 14a
vastgesteld en ter inzage gelegd.
Gedurende die periode is één
schriftelijke zienswijze ingediend.
Die zienswijze is in de “Nota van
beantwoording zienswijzen” samengevat en van antwoord voorzien. Het bestemmingsplan is nu
gereed voor vaststelling door de
gemeenteraad.
Kop van de Kleiweg
In het kader van het opwaarderen
van de Kop van de Kleiweg wil de
gemeente een fietssteiger realiseren naast de Kleiwegbrug. De omgevingsvergunning hiervoor kan
alleen worden verleend wanneer
de raad verklaart hiertegen geen
bedenkingen te hebben.
Aanvraag bĳdrage voor opsporing explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog
Sinds 2010 worden middelen voor
het opsporen en ruimen van niet
gesprongen explosieven (NGE)
verstrekt via het Gemeentefonds.
Om in aanmerking te komen voor
deze bijdrage moet de raad een
besluit nemen dat opsporen en
ruimen nodig is in verband met de
veiligheid. De aanvraag moet voor
1 maart 2016 worden ingediend
om uitkering in 2016 plaats te laten vinden.
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt:
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Sluiting
Op woensdag 10 februari 2016
komt de raad bijeen voor een verkennende raadsbijeenkomst.

Burgemeester en
wethouders maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Derde Heesterhof, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Willem Tombergstraat, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Wĳdepoort, intrekking gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 20 januari t/m 1
maart 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 Rolandstraat en het Gloriantplantsoen t/m 21 januari.
Binnenstad
Sint Mariewal
Afgesloten tussen het Pottersplein en de parkeergarage op 20
en 21 januari.
Veerstal
• Afgesloten tussen de Peperstraat
en de Bogen t/m 22 januari.
• Afgesloten van de Westhaven tot
en met de Peperstraat van 22 t/m
29 januari.
Noord
Wethouder Venteweg
Gefaseerde afsluiting van noord
naar zuid over de gehele Wethouder Venteweg t/m 25 maart.
Oost
Sportlaan
• Afgesloten tussen de Joubertstraat en de Rutgersstraat t/m 21
januari.
• Afgesloten tussen de Rutgersstraat en het Olympiadeplein van
25 januari t/m 1 april.
Westergouwe
Voltaweg
Half afgesloten tussen de Marconistraat en de Edisonstraat van 25
januari t/m 19 februari.

Bezwaarschriftencommissie
De Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op donderdag 28
januari 2016 een openbare hoorzitting in het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1 te
Gouda en de volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld:
19.30 uur, verleende omgevingsvergunning voor het verplaatsen
van het beeld van Tutert in het
park Buurtje/Mallegatsluis op
het perceel gelegen op de locatie het Buurtje/de Mallegatsluis in
Gouda.
20.15 uur, verleende omgevingsvergunning voor het toevoegen
van een extra bouwlaag op het
perceel gelegen aan de Peperstraat 52 te Gouda.
De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen van 20 t/m
28 januari ter inzage bij het secretariaat van de commissie,
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. Gelieve vooraf een afspraak te maken
met het secretariaat via tel. (0182)
58 89 02.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Broekweg 5, restaureren van een
woonboerderij (04-01-2016);
Diverse locaties, kappen van 72
bomen (07-01-2016). De precieze
locaties vindt u op de site www.
gouda.nl/boomcontroles;
Karnemelksloot 6a, nieuw bouwen van een woning (12-012016);
Landluststraat 93, legaliseren
van 2 dakkapellen (11-01-2016);
Ronsseweg 11, kappen van 1 es
(07-01-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Hoek Regentesseplantoen /
Spoorstraat, kappen van een
boom i.v.m. bouwen nieuwe
fietsenstalling (13-01-2016);
Locatie Jac. P. Thĳsselaan, kappen van 48 berken (11-01-2016);
Ridder van Catsweg, Plaswĳckweg en hoek Veenenburg /
Meerburgstraat, kappen van bomen i.v.m. het vervangen en verruimen van duikers (13-01-2016);
Rotterdamseweg, aanleggen van
een weg tussen de Rotterdamse-

brug en de rotonde Kompas (0801-2016);
Stationsplein t.h.v. de Goudse
verzekeringen, kappen van 12
bomen (11-01-2016);
Vreewĳk Zuid, kappen, liften en
verplanten van bomen (13-012016);
Achter de Vismarkt 52, isoleren
van de zijvlakken van de kapconstructie (06-01-2016);
Blekerssingel 14, kappen van
een boom (11-01-2016);
Constantĳn Huygensstraat 22,
realiseren van een dakopbouw
met nokverhoging (08-01-2016);
Lage Gouwe 204, vervangen van
een bestaand naambord (11-012016);
Oosthaven 63, schilderen van het
pand en vervangen van de ramen
(11-01-2016);
Peperstraat 16, veranderen van
de begane grond van clubruimte naar 2 appartementen (14-012016);
Raaigras 19, vergroten van de
bestaande uitbouw aan de zijgevel (14-01-2016);
Regentesseplantsoen 10, vervangen van een dakkapel bij een
gemeentelijk monument (11-012016);
Rhĳnvis Feithstraat 12, plaatsen
van een dakkapel (08-01-2016);
Turfsingel 34, plaatsen van zonnepanelen (13-01-2016);
Vest 57, verbouwen van het pakhuis tot woning (07-01-2016);
Westhaven 47, wijzigen van het
pand van kantoor naar woonhuis
(14-01-2016).
U kunt binnen zes weken na de
genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting). Om de besluiten
in te zien kunt u een afspraak maken via tel. 14 0182.
Verlenging beslistermĳn
Nieuwehaven 23 en 25, realiseren van een dubbele garage t.p.v.
huidige schuur (13-01-2016).

Opneming
gegevens vertrek
Ambtshalve 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 besloten, op grond
van art 2.22 Wet BRP, het gege-

ven 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.
Yahiati, Y. / Geboren 17-07-1992
/ Schielands Hoge Zeedijk 13 /
Datum vertrek 21-12-2015;
Van Beele, L. / Geboren 15-081963 / Hugo de Vrieslaan 23 / Datum vertrek 21-12-2015;
Bouattaouan, I. / Geboren 0412-1989 / Albert Plesmanplein 18
207 / Datum vertrek 21-12-2015.
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).

Reïntegratieregeling
Reïntegratieregeling
Gouda 2015 gewĳzigd
Het college van burgemeester en
wethouders van Gouda heeft op
15 december 2015 de gewijzigde
Reïntegratieregeling Gouda 2015
vastgesteld. De Regeling is op
1 januari 2016 in werking getreden. Kijk voor de volledige regeling op www.overheid.nl of kom
de regeling (digitaal) inzien in het
Huis van de Stad. Achtergrondinformatie vindt u op www.gouda.
nl/verordeningen.

Besluit 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 melding ontvangen: Albert Plesmanplein ter
plaatse van nummer 1 te Gouda
voor het uitvoeren van een bodemsanering.
Tegen een melding op grond van
artikel 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.

Wet milieubeheer
Melding op grond van artikel
8.40 Wet milieubeheer
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Burgemeester en
wethouders maken bekend
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.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende melding ontvangen:
ROC ID College, Groen van Prinsterersingel 52, 2805 TE 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.

17.00 uur, locatie Vuurdoornlaan
(verzonden op 14 januari 2016).
Rectificatie
Locatie Nieuwe Gouwe Oostzijde
2d naast Hoogvliet moet zijn Middenmolenplein.
Loempia te Koop, voor verkoop
van loempia’s gedurende de periode 2 januari t/m 3 december
2016 wekelijks op zaterdag van
10.00 uur tot 17.00 uur, locatie
Middenmolenplein (verzonden op
18 december 2015).
U kunt de verleende vergunningen inzien bij de Gemeente Gouda. U kunt binnen zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders
hebben een standplaatsvergunning verleend aan:
Loempia te Koop, voor verkoop
van loempia’s gedurende de periode 1 januari t/m 31 december 2016 wekelijks op woensdag
en donderdag van 10.00 uur tot

Burgemeester en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris
drs. B. Meĳs

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 (zienswĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen.

De burgemeester van
Gouda maakt bekend
Voorlopige evenementenkalender 2016
Organisatoren van evenementen
hebben tot 1 november 2015 bij
de gemeente Gouda een voorkeurdatum voor een te houden
evenement in 2016 kunnen indienen. Op basis van deze verzoeken is de voorlopige evenementenkalender 2016 tot stand
gekomen.
Belanghebbenden worden nu
in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze op de voorlopige evenementenkalender kenbaar te
maken binnen twee weken na
publicatiedatum. Na deze twee
weken zal de definitieve evenementenkalender voor 2016 vastgesteld worden door de burgemeester. Voor informatie over
de evenementenkalender kunt u
contact opnemen met team Bijzondere Wetten via tel. 14 0182.

Binnenstad
Centrum
• Van 17-06-16 t/m 18-06-16,
Stadsbraderie (geheel centrum);
• Van 17-06-16 t/m 19-06-16,
Gouda Waterstad (centrum,
Museumhaven en IJsselkade);
• Op 18-08-16, Jaarmarkt Tiendekwartier (Korte- en Lange Tiendeweg en Zeugstraat);
• Van 02-09-16 t/m 04-09-16,
Gouds Getij (Bogen, Mallegatsluis, Museumhaven);
• Op 15-10-16, Zotte Zaterdag
(geheel centrum).
Markt
• Van 31-03-16 t/m 01-09-16,
Goudse Kaasmarkt,
iedere donderdag;
• Van 03-04-16 t/m 27-03-16,
Lentemarkt;
• Op 26-04-16, Oranjenacht;
• Op 27-04-16, Koningsdag;
• Op 01-05-16, Strips op de Markt;
• Op 04-05-16, Herdenking
4 mei 2016;
• Van 05-05-16 t/m 06-05-16,
Goudse Keramiekdagen;
• Op 10-05-16, Stoffenspektakel;
• Van 01-06-16 t/m 14-09-16,
Gouds Mont Martre iedere
woensdag;

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 in principe binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing.

• Op 05-06-16, Voorjaarsmarkt/Themamarkt;
• Van 01-07-16 t/m 04-07-16,
Gouda Beach;
• Op 03-07-16, Zomermarkt;
• Van 05-07-16 t/m 29-07-16,
Plassentocht, Markt te Gouda
- Reeuwijkse plassen v.v.
• Op 07-08-16, Zomermarkt;
• Op 26-08-16, Cultureel Gouda
• Op 27-08-16, Cultureel Gouda
• Op 04-09-16, Braderie;
• Op 06-09-16, Stoffenspektakel;
• Op 09-09-16, Singelloop,
Markt – Binnenstad;
• Op 16-09-16, Int. Military
Tattoo Gouda;
• Van 20-09-16 t/m 25-09-16,
Kermis;
• Op 02-10-16, Boekenmarkt
met Platen en CD Beurs;
• Van 06-10-16 t/m 08-10-16,
Sensation Kaas;
• Op 06-11-16, Herfstbraderie;
• Op 27-11-16, Kadomarkt;
• Op 16-12-16, Gouda bij
Kaarslicht;
• Van 21-12-16 t/m 15-01-17,
Goudse IJsbaan.
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Diverse wĳken
• Van 21-03-15 t/m 28-03-15,
Olympisch kwalificatietoernooi
Waterpolo dames
(Groenhovenbad);
• Op 16-05-16, IJsselmarkt –
Josephmarkt (IJssellaan,
St. Josephstraat);
• Van 28-05-16 t/m 29-05-16,
Goudse Hofstedendagen
(Bloemendaalseweg,
Ridder van Catsweg);
• Van 16-08-16 t/m 20-08-16,
Kindervakantieweek
De Kade (Buurthuis de Kade);
• Op 02-10-16, Braderie
Winkelcentrum Bloemendaal
(parkeerterrein Gildenburg);
• Op 12-11-16, St. Nicolaas
Intocht Korte Akkeren
(Wijk Korte Akkeren).
Gouda algemeen
• Van 24-05-16 t/m 27-05-16,
Goudse Jeugdavondvierdaagse;
• Van 01-09-16 t/m 04-09-16,
Gouda Culinair (locatie nnb).

Houtmansplantsoen
• Van 26-06-16 t/m 28-08-16,
Houtmansplantsoenconcerten, iedere zondag.
Raam
• Op 27-04-16, Oranjeboulevard.

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

