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Waar wordt de komende maanden gewerkt?
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Burgemeest

Asfaltonderhoud

Heuvellaan
Wanneer: 2e helft
Wat: ophogen en herstraten

Wanneer: april t/m december
Wat: asfaltonderhoud
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9
Ronsseweg
Wanneer: 20 juli tot 31 augustus
Wat: ophogen en aanpassen
verharding

Vervangen beschoeiingen
Wanneer: 2020
Wat: groot onderhoud en
vervanging van oevers
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Renovatie OVL
Wanneer: mei
Wat: renovatie OVL
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essingel

Graaf Florisweg

Kadenbuurt
Wanneer: 4e kwartaal 2020
Wat: rioolvervanging, ophogen
en herinrichten
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Wanneer: t/m mei K
Wat: bestratingswerkzaamheden

Molenwerf
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Krugerlaan
Wanneer: medio juni
Wat: bestratingswerkzaamheden

4
Haastrechtsebrug
Wanneer: 4e kwartaal
Wat: herstelmaatregelen betonconstructie Haastrechtsebrug

Nieuwe Veerstal

Raam e.o.
Wanneer: t/m augustus
Wat: riolerings/herinrichtingswerkzaamheden

N207

8

2

N228
Oudewater
N207

De laatste informatie over wegwerkzaamheden en omleidingsroutes in de stad vindt u op: www.gouda.nl/werkaandeweg. U kunt hier ook een handige interactieve kaart
bekĳken. Kĳk voor meer informatie over de onderhoudswerkzaamheden op www.gouda.nl/projecten.

Gouda werkt aan de stad om deze beter, toegankelĳker en
vooral aantrekkelĳker te maken. We vinden het belangrĳk dat
u als inwoner op de hoogte bent van de werkzaamheden die er
in uw directe woonomgeving plaatsvinden. Daarom informeren
we u via inloopavonden, brieven, www.gouda.nl en deze
themapagina.
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Kadenbuurt
In de Kadenbuurt vindt grootschalige rioolvervanging plaats.
Hierbij wordt er een nieuw gescheiden rioolstelsel aangebracht ter vervanging van het
bestaande gemengde stelsel.
2 Raam e.o.
Het bestaande riool aan de
Raam is in een slechte staat en
wordt nu vervangen. De oneven
zijde wordt afgesloten in fases

vanwege riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden.
3 Molenwerf
Aanbrengen van nieuwe bestrating en kolken om het regenwater af te voeren.
4 Krugerlaan
Aanbrengen van nieuwe bestrating en verbeteren fietsdoorsteek.

5 Heuvellaan
Door de lage ligging treedt
bij regenval wateroverlast op.
Daarbij is het parkeerdek op
maaiveldniveau onder het appartementencomplex
slecht
bereikbaar door de ontstane
hoogteverschillen tussen het
onderheide dek en de niet onderheide verharding in de openbare ruimte. Al met al is dit genoeg reden om de drooglegging
van de Heuvellaan weer op peil
te brengen.
6 Ronsseweg
Door de lage ligging treedt bij
regenval wateroverlast op. De
rijweg is verhard met asfalt wat
niet meer voldoet aan de eis

in de LIOR (leidraad inrichting
openbare ruimte). Het wegvak
wordt opgehoogd en het asfalt
in de rijweg vervangen voor betonstraatstenen.

gemeente, o.a.: Houtmanplantsoen/Fluwelensingel,
Buurtje,
Ridder van Catsweg, Gravestein, Waddinxveensepad, Plataanstraat, Veenweidepad.

7 Renovatie OVL
De armaturen worden vervangen
voor nieuwe exemplaren in gedeelte Burgemeester van Reenensingel en Burgemeester Mijssingel.

10 Vervangen beschoeiingen
Slechte beschoeiingen bedreigen de stabiliteit van de oeverbescherming van verschillende watergangen. De stabiliteit

8 Haastrechtsebrug
Herstelmaatregelen betonconstructie Haastrechtsebrug.
9 Asfaltonderhoud
Reparatie van ontstane schade aan het asfalt door de hele

van de oeverbescherming moet
overal langs de watergangen gewaarborgd blijven, zodat er genoeg oppervlaktewater beschikbaar blijft. Dit is belangrijk voor
de berging en de kwaliteit van
het oppervlaktewater. In 2019 inventariseren en inspecteren we
oevers, waarvoor we in 2020 onderhoudsmaatregelen treffen.
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Ambitie 1 miljoen bezoekers
ruimschoots gehaald

Credit: VVV Gouda

de jaren meer zullen inzetten op
het langer vasthouden van onze
bezoekers in Gouda en de omliggende regio, bijvoorbeeld door
de samenwerking in het kader
van Cheese Valley en door het
realiseren van extra overnachtingsgelegenheden.”

Het aantal bezoekers aan Gouda was in 2018 1,1 miljoen bezoekers. Daarmee is de doelstelling die de gemeente Gouda in
2012 had gesteld, om 1 miljoen bezoekers naar Gouda te halen, ruimschoots behaald. Het aantal Nederlandse bezoekers
is volgens onderzoek van NBTC-NIPO Research verder gestegen met maar liefst 15,4% van 689.000 in 2017 naar 795.000
in 2018. Het aantal internationale bezoekers is naar schatting
gestegen naar 305.000.
Wethouder Van Vugt: “Er is de
afgelopen jaren samen met ondernemers heel hard gewerkt
aan stadsmarketing en promotie
en dat betaalt zich nu zichtbaar
uit in het aantal bezoekers aan
onze stad. Gouda is een prachtige stad om te bezoeken. De
bezoekers dragen bij aan de

economische vitaliteit van onze
stad en het in stand houden van
aantrekkelijke voorzieningen. Dat
is ook belangrijk voor onze inwoners. Momenteel worden de toerisme doelstellingen in overleg
met partners in de stad herijkt.
Ik verwacht dat we na het behalen van deze mijlpaal in komen-

Trakteren
Om te vieren dat we onze doelstelling hebben gehaald, willen
we graag trakteren! We willen
iedereen natuurlijk laten ervaren
hoe leuk Gouda is. Daarom hebben we een Facebookactie met
drie mooie prijzen: een lunch
voor twee personen in het prachtige Museumcafe in het oudste
deel van de Goudse binnenstad.
Bij mooi weer is het genieten in
de binnentuin, met uitzicht op de
imposante Sint-Janskerk, een
cadeaupakket van The Gouda
Shop t.w.v. 25 euro. Hier koop
je unieke echt Goudse cadeaus,
gemaakt door Goudse kunstenaars of een Gouda Ticket
naar keuze voor twee personen.
Je kunt kiezen uit drie soorten
Gouda Tickets: Beleef de Goudse Historie, Beleef de Stad van
kaas en Fiets, proef en beleef!
Kijk op de Facebookpagina van
VVV Gouda en doe mee!

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.

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
19 april - wethouder Dijkstra:
opening Oogcafé Gouda
20 april - wethouder Bunnik:
opening Groenhovencup van
Goudse Reddingsbrigade
26 april - burgemeester Salet:
Lintjesregen
27 april - burgemeester Salet:
Koningsdag
27 april - burgemeester Salet:
openen Cultuurfestival
4 mei - college: Dodenherdenking

Maandelijks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of
probleem waar u met een
van de collegeleden over wilt
spreken? Het eerstkomende

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op de website www.
gouda.nl/college.

In contact met het college
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Bekendmakingen

spreekuur is op maandag 13 mei
tussen 17.00 - 18.00 uur. Kijk op
www.gouda.nl/collegespreekuur
voor meer informatie en aanmelding.

Het Goudse college heeft de heer Ton de Korte benoemd
als nieuwe voorzitter voor de Goudse adviesraad sociaal domein (GASD) en de Goudse cliëntenraad (GCR). De voorzitter stuurt beide raden aan en fungeert als bruggenbouwer
tussen beide raden om de samenwerking optimaal vorm te
geven. De heer De Korte is in deze functie benoemd vanwege
zijn brede ervaring en zijn leidinggevende capaciteiten. Hij
kan daarbij voortbouwen op wat mevrouw Huisman-Mak de
afgelopen jaren heeft opgebouwd.
De GASD en de GCR geven
het college gevraagd en ongevraagd adviezen over het
nieuwe beleid en de uitvoering
van de verschillende wetten op
het sociaal domein. Deze raden zijn eind 2015 ingericht en
alle leden zijn voor een periode
van vier jaar benoemd. Na een
eerste periode van kennismaking met beide raden zal de
heer De Korte zich eind van dit
jaar gaan richten op de tweede benoemingsperiode van de
bestaande leden en het werven van nieuwe leden voor de

plaatsen die vrijkomen in (een
van) beide raden.

Tel. 14 0182

De gemeenteraad Burgemeester
maakt bekend
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Achthovenpolderpad, aanwijzing
van een oplaadlocatie voor elektrische voertuigen.
Burgemeester
Martenssingel,
aanwijzing van een oplaadlocatie

gemeente@gouda.nl

voor elektrische voertuigen.
Dit verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 18 april tot 30 mei 2019. Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Goverwelle
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten t/m 30 juni.
Korte Akkeren
Rabatbrug

Woensdagavond 17 april worden
onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad
besproken:
• Audiovisuele middelen
vergadercentrum 2e verdieping
Huis van de Stad
• Doorontwikkeling 2e verdieping
Chocoladefabriek
• Woningbouw Westergouwe
fase 2

Afwijkende
openingstijden

Verbinden met elkaar staat
centraal in Lekkenburg
Zaterdag konden buurtbewoners en andere geïnteresseerden
een kijkje nemen in het toekomstige buurtservicecentrum De
Lekkenburg in de wijk Bloemendaal. Hoewel de verbouwing nog
van start moet gaan, is dit een mooi moment om binnen te snuffelen en kennis te maken met de instellingen die erin komen.
De komst van dit multifunctioneel
centrum sluit goed aan bij de behoeften van de inwoners en het
wijkteam. “Het is fijn dat we nu
letterlijk en figuurlijk kunnen gaan
bouwen, samen mét de inwoners”, aldus wethouder Corine
Dijkstra (Zorg en welzijn). Over
9 maanden verwacht het nieuwe
centrum open te gaan.

Vanavond in de
gemeenteraad

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.

Buurtservicecentrum
Een buurtservicecentrum is een
levendige plek in de wijk waar
bewoners gemakkelijk vragen
kunnen stellen aan vrijwilligers
en professionals van onder meer
het Sociaal Team. Ze kunnen
daarnaast elkaar ontmoeten, aan
activiteiten meedoen en boeken
lenen bij het uitleenpunt van de

Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (Tweede Paasdag) zijn het Huis van
de Stad en het UWV gesloten.
U kunt tijdens deze dagen wel
gemeentelijke producten aanvragen of een afspraak maken
via de website www.gouda.nl.
Wilt u rondom deze dagen iets
aanvragen? Houd er dan rekening mee dat de verwerking iets
langer kan duren dan normaal.
Kijk voor de openingstijden op
www.gouda.nl/contact.
bibliotheek. Dit is belangrijk voor
een groep inwoners die langer
thuis én in hun wijk willen blijven wonen. Het wordt het derde
buurtservicecentrum, voortbouwend op het succes van het
Nelson Mandela Centrum en De
Walvis.

Tien leerlingen van basisschool
de Carrousel werkten vorige
week met kinderwethouder Hidde en wethouder Hilde Niezen aan oplossingen voor het
klimaat. De workshop was een
groot succes, de leerlingen gaan
op school nog aan de slag met
het ontwerpen van een leuke afvalbak en een bord. Ook worden
zij Goudse klimaat- en energieambassadeurs!

Gemeente Gouda

Gemeente
Gouda,
Postbus 1086, 2800 BB Gouda
17 april
2019

Op woensdag 24 april is er geen reguliere raadsvergadering. Kijk voor
meer informatie over de gemeenteraad op www.gouda.nl/raadsinformatie of neem contact op met
de griffie via tel. (0182) 58 91 97 of
griffie@gouda.nl.

Nieuwe voorzitter Goudse
adviesraad en cliëntenraad

www.gouda.nl

@gemeentegouda

Afgesloten van 23 april 21.00 uur
tot 24 april 6.00 uur i.v.m. inspectie van de brug.
Jaagpad
Afgesloten t/m 26 april i.v.m. het
opnieuw bestraten van de rijbaan,
parkeervakken en de trottoirs.
Nieuwe Park
Verspuystraat
Afgesloten tot 21 april i.v.m. werkzaamheden.
Spoortunnel
Afgesloten op 6, 7, 8 en 9 mei van
21.00 tot 6.00 uur i.v.m. onderhoud aan de Spoortunnel. Er zijn
omleidingen.
Parkstraat
Afgesloten op 20 april van 15.00

gemeentegouda

tot 17.30 uur i.v.m. een buurtfeest.
Noord
Van Henegouwenstraat
Afgesloten op 6 juli van 12.00 tot
23.00 uur i.v.m. een buurtfeest.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Beatrix Hoeve 10, het kappen van
een boom (05-04-2019);

gemeentegouda

Burgemeester
Martenssingel
103b, het verbouwen van garage
naar woning (05-04-2019);
Burgemeester
Martenssingel
139, het splitsen van de bovenwoning (06-04-2019);
Constantijn Huygensstraat 110,
het vervangen van een pinautomaat en handelsreclame (02-042019);
Goudse Houtsingel 101, het
plaatsen van een tiny house (2903-2019);
Hoge Gouwe 65, het wijzigen van
de gevel van de binnenplaats en
het trappenhuis (08-04-2019);
Vervolg op
gemeentepagina 3
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Jaagpad 19, het renoveren van
het dak en de gevel en het plaatsen van een aanbouw (08-042019);
Joubertstraat 208, het kappen
van een conifeer in de achtertuin
(01-04-2019);
Kattensingel 102, het wijzigen
van de bestemming om ijsworkshops te kunnen aanbieden op de
locatie (11-03-2019);
Poldermolenplein 27, wijzigen
van diverse gevels door het aanbrengen van gevelopeningen (0204-2019);
Walmolenerf 54, het plaatsen van
een woonwagen (28-01-2019);
Wethouder Venteweg 186, het
plaatsen van een dakkapel (0404-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Agnietenstraat 21, het aanbrengen van een tijdelijke muurschildering (05-04-2019);
Binnenpolderweg 9, het realiseren van een aanbouw (08-042019);
Jaagpad 29, het kappen van 2
bomen (05-04-2019);
Kleiweg 39, het vernieuwen van
een winkelpui en het vervangen
van reclame (03-04-2019);
Markt 2, het plaatsen van gevelreclame en koelunits op het dak,
gemeentelijk monument (08-042019);
Pottersplein 2 t/m 52, het bou-

Gemeente Gouda
wen van een zorgappartementencomplex (bouwplan 2019) (0404-2019), alsmede een hiervoor
benodigd hogere waarde besluit;
Prins Hendrikstraat 64, het transformeren van een winkelruimte
naar woonruimte (04-04-2019);
Uiverplein 37, het veranderen van
de zijgevel door het dichtmetselen
van een raam (08-04-2019);
van Baerlestraat 9, het vellen van
een boom (03-04-2019);
Walmolenerf 54, het plaatsen van
een woonwagen (09-04-2019).
Verlenging beslistermijn
Industriestraat 1, het plaatsen
van een extra buffereenheid tegen
het huidige CNG-gebouw (08-042019);
Markt 53, het bouwen van twee
appartementen in een bestaand
gemeentelijk monument, gemeentelijk monument (04-04-2019);
Middenmolenplein 64, het vervangen van de bestaande gevelreclame en het plaatsen van vlaggenmasten (08-04-2019).

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 kun-

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

nen 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.
Mohamed, M.A. / Geboren: 1305-1989 / IJssellaan 2 A / Datum
vertrek: 18-03-2019
Donck, J. / Geboren: 08-07-1994
/ Wilsonplein 12 / Datum vertrek:
20-03-2019
Kodati, Y. / Geboren: 22-08-1992
/ IJssellaan 2 A / Datum vertrek:
20-03-2019
El Ayadi, A. / Geboren: 01-011970 / IJssellaan 2 A / Datum vertrek: 22-03-2019
El Bouhmidi, M. / Geboren: 0309-1990 / IJssellaan 2 A / Datum
vertrek: 22-03-2019
Roest-Honkoop, E. / Geboren:
07-10-1974 / Bouwlust 5 / Datum
vertrek: 25-03-2019
Maas, S.P.A.M. / Geboren: 0101-1991 / Paradijs 18 / Datum
vertrek: 27-03-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Mandaatbesluit
Burgemeester en wethouders
hebben in hun vergadering van
9 april 2019, vanwege de gewijzigde Beleidsregels toewijzen
huurstandplaatsen woonwagens
Gouda, besloten tot actualisering van de mandaten van de
portefeuillehouders Woonwagens
en de afdelingshoofden RBA en
BOR. De wijzigingen treden één
dag na bekendmaking in werking.
Het besluit ligt gedurende zes weken, van 18 april tot 30 mei 2019,
ter inzage in het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1 in
Gouda.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend

baar maken bij de gemeente Gouda. Bovenstaande aanvraag kunt u
op afspraak inzien bij de gemeente.
Het maken van een afspraak kan
via tel. 14 0182.

Koningsdag Tiendeweg, op 27
april 2019 van 09.00 uur tot 17.00
uur
Locatie: Korte en Lange Tiendeweg
Verleend op: 11 april 2019

Verleende evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:

Koningsdag Groenendaal, op 27
april 2019 van 10.00 uur tot 17.00
uur
Locatie: Korte en Lange Groenendaal
Verleend op: 11 april 2019

Vrijmarkt Goverwelle, op 27 april
2019 van 07.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: Componistenlaan
Verleend op: 10 april 2019

Oranjeboulevard, op 27 april 2019
van 06.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Raam, Bogen en Veerstal
Verleend op: 11 april 2019

Vrijmarkt Bloemendaal, op 27
april 2019 van 09.00 uur tot 14.30
uur
Locatie: Gildenburg parkeerterrein
Verleend op: 10 april 2019

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).
Burgemeester,
M. Salet

Binnengekomen aanvraag voor terrasvergunning
Terrasvergunning voor King’s Alley, locatie Veerstal 20 te Gouda.
(01-03-2019).
Binnen twee weken na datum publicatie kunt u uw zienswijze ken-

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

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.

