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Kom binnen bij bedrijven in de regio

Vanavond in de
gemeenteraad

Tientallen bedrĳven in Gouda, Bodegraven-Reeuwĳk, Zuidplas en
Woerden zetten op 7 april hun deuren open tĳdens ‘Kom binnen
bĳ bedrĳven’ voor inwoners die op zoek zĳn naar een baan, stageplek, leerwerkplek of werkervaringsplaats. Wethouders Rogier
Tetteroo en Jan de Laat gaan op bezoek bĳ een tweetal deelnemende bedrĳven.

Woensdagavond 23 maart worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

Bedrijven zetten hun deuren een
dagdeel open met onder meer
een rondleiding, presentatie of
workshop. Werkzoekenden, vrijwilligers en scholieren voor een
stage of leerwerkplek kunnen op
een laagdrempelige manier persoonlijk kennis maken met een
mogelijke werkgever. Dit alles
onder het motto: ‘Beter een warme hand dan een koude brief’.
Regionaal
Omdat meerdere gemeenten
in het Groene Hart tegelijkertijd
‘Kom binnen bij bedrijven’ orga-

niseren, profiteren werkgevers
en werkzoekenden van een regionale arbeidsmarkt. Inwoners
uit Gouda kunnen in een van
de buurgemeenten aan de slag
en bedrijven in de regio kunnen
kennis maken met enthousiaste, beschikbare werknemers uit
Gouda.

voor deze open dag en in Gouda is de organisatie in handen
van Gouda Onderneemt!, samen met de gemeente en het
ID-college.
WerkgeversServicePunt
Het
WerkgeversServicePunt
(WSP) Midden-Holland denkt
mee met ondernemers en adviseert werkgevers in de regio
over aantrekkelijke regelingen
en mogelijkheden voor invulling van alle denkbare vacatures. Kijk voor meer informatie op
www.wspmidden-holland.nl.

Aanmelden
Zowel ondernemers als werkzoekenden kunnen zich aanmelden tot 4 april via www.groenehartwerkt.nl. Groene Hart Werkt
biedt in de regio het platform

Gastheer wethouder Tetteroo als stadsgids
Onder leiding van wethouder Rogier Tetteroo liep afgelopen vrĳdag een groep
Gouwenaars door de stad
op zoek naar woonhuizen en
winkelpanden die gebouwd
zĳn in de stĳl van de Art Nouveau.

De periode van de Art Nouveau (1890-1920) was voor
het Gouds plateel haar glorietijd. Omdat in het museum een
aantal topstukken uit die periode staan, begon de rondleiding
in het museum.

”Het is ontzettend leuk om bewoners eens op een andere manier naar de stad te laten kijken.
Gouda is heel mooi, en door in
te zoomen op een paar panden
met mooie details, ga je de stad
nog meer waarderen”, adus
wethouder Tetteroo.

Aanleg van bos in
Westergouwe begonnen
Kinderen van Goudse basisscholen hebben tĳdens de Nationale Boomfeestdag een stuk bos aangeplant in Westergouwe,
de nieuwste woonwĳk van Gouda. Wethouder Rogier Tetteroo
plantte samen met Chayton en Niels van De Goudakker de allereerste boom.
Het bos maakt deel uit van het
natuur- en recreatiegebied in
Westergouwe van 45 hectare groot. Voor bewoners van
Westergouwe ontstaan hiermee veel recreatiemogelijkheden in de directe nabijheid van
hun woning.

Wethouder Tetteroo (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Prachtig
dat de jeugd meehelpt bomen
te planten in Westergouwe. De
GroenBlauwe Zone gaat gezicht geven aan Westergouwe
en draagt er mede aan bij dat
dit een prachtige nieuwbouwwijk wordt in de Randstad.”

U kunt nog meedoen aan
de isolatieactie woningen
Inwoners van Gouda krĳgen 10% korting op het isoleren van hun woning. De actie
van het Duurzaam Bouwloket is begin maart gestart en
is een succes. Wilt u ook deelnemen? Dat kan nog tot 31
maart.
De gemeente Gouda organiseert in samenwerking met
Duurzaam Bouwloket een isolatiecampagne. Hiermee krijgt u
10% korting op maatregelen die
u neemt om uw woning te isoleren. Wanneer u samen met uw

buren gaat isoleren krijgt u 5%
extra korting en loopt uw korting
dus op naar 15 %!
Interesse?
Bent u benieuwd of het isoleren
van uw woning interessant is en
wilt u de voorwaarden weten
van de actie? Kijk dan op de site
www.duurzaambouwloket.nl/
isolatieactie. Het Duurzaam
Bouwloket is het energieloket
van de gemeente. U kunt hier
terecht voor onafhankelijke informatie en advies over het verduurzamen van uw woning.

6 april: Referendum over de associatieovereenkomst EU en Oekraïne
In Nederland houden we op woensdag 6 april een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. U kunt in ieder willekeurig stembureau in Gouda uw stem uitbrengen. Dit jaar is er
voor het eerst ook een stembureau in het Groene Hart Ziekenhuis!

keuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese
Unie en Oekraïne? De landelijke Referendumcommissie heeft
deze vraag bepaald. Via de ‘wet
tot goedkeuring’ wordt ingestemd met de associatieovereenkomst. De Eerste en Tweede
Kamer zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het referendum kunt u laten weten of u het
daarmee eens bent of niet.
Stemmen
Om te kunnen stemmen bij het
referendum moet u de Nederlandse nationaliteit hebben, 18
jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Waar gaat het referendum
over?
In deze associatieovereenkomst
hebben de EU en haar lidstaten
afspraken gemaakt met Oekraine over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel. De tekst van
de
associatieovereenkomst

met bijlagen kunt u vinden op
www.verkiezingen2016.nl. Ook
is de tekst van de overeenkomst
af te halen bij de receptiebalie in
het Huis van de Stad.
Op het stembiljet komt de volgende vraag te staan: Bent u
voor of tegen de wet tot goed-

Iedere kiesgerechtigde ontvangt
uiterlijk 19 maart een stempas.
Met deze stempas en een geldig identiteitsdocument kunt u
stemmen. Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

De stembureaus zijn geopend
van 7.30 tot 21.00 uur (het stembureau in het Huis van de Stad
is al om 6.30 open!) Een overzicht van alle stembureaus in
Gouda kunt u vinden op de site
www.gouda.nl/verkiezingen.
Stempas kwĳt of
niet ontvangen?
Zonder stempas niet kunt stemmen. Bent u de stempas kwijt of
heeft u de stempas niet gekregen? Dan heeft u tot en met 5
april tot 12.00 uur de gelegenheid
om een vervangende stempas af
te halen in het Huis van de Stad.
U moet zich daarbij kunnen legitimeren. Het is niet mogelijk om op
de dag van de stemming nog een
vervangende stempas af te halen.
Iemand machtigen
U kunt iemand anders een volmacht verlenen. Hij of zij mag
dan namens u stemmen. U kunt
dat op twee manieren regelen:
1. Op de achterkant van de

stempas kunt u een volmacht
geven aan een andere kiesgerechtigde binnen de gemeente Gouda. Belangrijk
is dat de gemachtigde ook
een kopie van uw legitimatiebewijs meeneemt naar het
stembureau.
2. U kunt uiterlijk 1 april een
schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente. Daarmee kunt u een andere kiezer
machtigen in heel Nederland.
Andere gemeente?
Kiezers die hun stem in een andere gemeente willen uitbrengen, moeten hun stempas omzetten naar een kiezerspas. Een
kiezerspas kunt u op twee manieren aanvragen:
1. Schriftelijk (uiterlijk 1 april).
2. Aan de receptiebalie bij het
Huis van de Stad (uiterlijk 5
april 12.00 uur).
Meer informatie over het referendum kunt u vinden op de site
www.gouda.nl/verkiezingen.

Voorbereidende
Raadsbijeenkomst
• Evaluatierapport Groene Hart
Rekenkamer;
• Vervolg evaluatie sociaal domein;
• Transformatieagenda sociaal
domein 2016-2017.
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.

Informatieavond
over nieuw
afvalbeleid
Inwoners van Gouda lopen
nog flink achter bĳ het scheiden van huishoudelĳk afval.
Er komt een nieuw afvalbeleid
om daar wat aan te doen. Het
plan is dat u minder gaat betalen als u afval beter scheidt.
Kom naar de laatste speciale inloopavond in het Nelson
Mandelacentrum (Bernadottelaan 79) op donderdag 24
maart.
Wij informeren u graag over de
plannen en zijn benieuwd naar
uw ideeën, tips en suggesties.
De inloopavond is van 17.30 tot
20.30 uur. De komende maanden werken we het plan verder uit en voor de zomer ligt
er een voorstel in de gemeenteraad. Meer informatie vindt u
op de website www.gouda.nl/
afvalscheidenloont.

Afwijkende
openingstijden
Op vrĳdag 25 maart (Goede
Vrĳdag) en maandag 28 maart
(Tweede Paasdag) is de gemeente gesloten. Kĳk voor
meer informatie op de website
www.gouda.nl/contact.

Gratis compost
af te halen
Om alle inwoners van de
gemeente Gouda te bedanken voor het scheiden van
afval, delen de gemeente en
Cyclus gratis compost uit.
Inwoners kunnen gratis maximaal twee zakken met 40 liter GFT-compost ophalen op:
• 29 maart (markt bij het winkelcentrum Bloemendaal),
• 30 maart (markt bij het winkelcentrum Goverwelle),
• 31 maart en 2 april op het
parkeerterrein Klein Amerika.
De actie start om 9.00 uur en
op = op.
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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 spreekuur is

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

Opschoondag groot succes!

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
28 maart: burgemeester Schoenmaker en wethouder Werger - finale Olympisch kwalificatietoernooi waterpolo Groenhovenbad.
7 april: burgemeester Schoenmaker en wethouder Bergman opening Kaasmarkt.
7 april: wethouders De Laat, Werger en Bergman - Bedrijvendag.

malige school zijn veel organisaties actief voor de wijk. Tijdens
het bezoek vertelden zij enthou-

siast over wat ze doen en hoe ze
samenwerken met en voor bewoners van Korte Akkeren.

Op 29 maart brengt het college
een bezoek aan Zorgcentrum de
Hanepraij.
Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Werger (Zorg en Sport) en Niezen
(Stedelijk beheer, Duurzaamheid
en Verkeer)? Op woensdag 20
april kunt u van 11.00 tot 12.00
uur vragen stellen @HildeNiezen
en @lauraWerger. Gebruik tijdens uw vragen #twGouda.

College Ontmoet
Vorige week bracht het college
een werkbezoek aan buurtcentrum Jan Ligthart. In deze voor-

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

De Goudse Opschoondag
is afgelopen zaterdag mede
door het enthousiasme van
24 groepen Gouwenaars weer
een groot succes geworden!
Wethouder Hilde Niezen (Stedelĳk Beheer) maakte een
fietstocht langs diverse deelnemende locaties en zag honderden inwoners van onze
mooie stad hard aan het werk
om Gouda op te schonen.
De deelnemers bestonden onder
meer uit: buurtgroepen, politieke partijen, een buitenschoolse
opvang, een basisschool en een
kerkgenootschap.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend
De gemeenteraad heeft op 30
maart een ‘oriëntatieweek’. Dit is
geen raadsvergadering, maar een
avond ingevuld door fracties zelf.
Het biedt fracties de mogelijkheid:
• mensen/organisaties te horen of
iets te laten presenteren (om hen
invloed te laten uitoefenen of te
betrekken bij een onderwerp);
• met elkaar in overleg te gaan
(moties/amendementen afstemmen).
Kijk voor meer informatie op www.
gouda.nl/ris of neem contact op
met de griffie via tel. (0182) 58 91
97 of per e-mail: griffie@gouda.nl.
Referendum
Vanwege het referendum over de
samenwerkingsovereenkomst tussen Europa en Oekraïne op 6 april
a.s. is er geen raadsbijeenkomst.
De raad komt op woensdag 13
april bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Bezwaarschriftencommissie
De
Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op donderdag 31
maart 2016 een openbare hoorzitting. De hoorzitting wordt gehouden in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda
en de volgende bezwaarschriften
zullen worden behandeld:

Tel. 14 0182

- 19.30 uur: de verleende omgevingsvergunning betreffende het
verbouwen van een scholencomplex tot woonzorg op het perceel
gelegen aan de Graaf Adolfstraat
2 in Gouda;
- 20.15 uur: het instellen van een
zonaal parkeerverbod in de Eerste Moordrechtse Tiendeweg in
Gouda.
De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen van 23 t/m
31 maart 2016 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.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Autovrĳ gebied in de binnenstad: wijziging van de venstertijden
voor het laden en lossen:
• donderdagen van 1 april tot en
met 15 oktober: 6.00 tot 12.00
uur in 5.00 tot 9.30 uur;
• donderdagen van 16 oktober tot
en met 31 maart: 6.00 tot 12:00
uur in 5.00 tot 12.00 uur;
• zaterdag: 6.00 tot 12.00 uur in
5.00 tot 12.00 uur.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 24 maart t/m 4 mei 2016.
Beroep
Binnen deze termijn kunt u beroep tegen een besluit instellen bij
de Rechtbank Den Haag, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag. Beroep
kan worden ingesteld door:
• belanghebbenden die eerder
zienswijzen hebben ingebracht
over een ontwerpbesluit;
• belanghebbenden die het niet

gemeente@gouda.nl

eens zijn met de wijzigingen ten
opzichte van een ontwerpbesluit;
• belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over een ontwerpbesluit.
Ronsseweg
In verband met bouwwerkzaamheden wordt de noordwestelijke poot
van de Ronsseweg tijdelijk, vanaf medio april 2016 voor de duur
van de bouwwerkzaamheden (naar
verwachting circa een jaar), afgesloten voor alle voertuigen met uitzondering van fietsen en bromfietsen. Een omleidingsroute voor
motorverkeer wordt aangegeven.
Westergouwe
• Diverse straten in de nieuwe wijk
Westergouwe: aanwijzing als 30
km/uur-zone;
• Burgemeester van Dijkesingel:
- instelling eenrichtingsverkeer op
de parallelweg, (gedeeltelijk) met
uitzondering van fietsen en bromfietsen;
- aanwijzing van een verplicht fietspad;
- instelling van een voorrangsregeling op de fietsoversteekplaatsen;
- instelling verplichte rijrichting;
- aanwijzing van twee algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van de
Stad van 24 maart t/m 4 mei 2016.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van nummer
115 net voor de Dobbestraat t/m 1
april.
Binnenstad
Kuiperstraat

www.gouda.nl

Afgesloten t/m 1 april.
Molenwerf
Afgesloten t/m 20 mei.
Oosthaven
Afgesloten tussen de Lange Noodgodstraat en de Dubbele Buurt t/m
1 april.
Rozendaal - Wilhelminastraat
Afgesloten van 4 t/m 15 april op de
splitsing Rozendaal - Wilhelminastraat - Cappenersteeg - Paradijs.
Oost
Sportlaan
• Afgesloten tussen de Rutgersstraat en het Olympiadeplein t/m
1 april.
• Afgesloten tussen de Joubertstraat en de Nansenstraat van 4
t/m 8 april.
Dunantsingel
Afgesloten tussen de Bernadottelaan en de Rijkestraat t/m 27 mei.
Verzetslaan
Afgesloten tussen de Rijkestraat en
de Telderstraat t/m 13 mei.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Tweede Moordrechtse Tiendeweg tussen 14 en 16, het bouwen
van een woning (14-03-2016);
Achter de Kerk 14, het aanpassen
van de schoorsteen t.b.v. het plaatsen van een nieuwe HR ketel (0202-2016);
Achter de Kerk 8f, het uitvoeren
van schilderwerk bij gemeentelijk
monument (29-02-2016);
Binnenpolderweg 15, het plaatsen van een schuifpui (15-032016);
Clematislaan 19, het kappen van
een boom (14-03-2016);
Fluwelensingel 96, het verbouwen van het pand tot vijf woningen
(11-03-2016);
Gouderaksedĳk 77, het verzoek
om een tijdelijke woonvergunning
(09-03-2016);
Jan van Beaumontstraat 47, het
plaatsen van een dakkapel aan de

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

voorzijde + eenzijdige nokverhoging aan de
achterzijde
(14-03-2016);
Kattensingel 2 en 3, het realiseren van een gesloten portaal d.m.v.
glazen deur (08-03-2016);
Korte Noodgodsstraat 2b, het
realiseren van een dakterras (1003-2016);
Korte Tiendeweg 15, het wijzigen
van het bestemmingsplan (winkel
in lunchcafé) en plaatsen banier
(09-03-2016);
Regentesseplantsoen 22a, het
wijzigen van de brandcompartimentering en aanleggen alarminstallatie (11-03-2016);
Sportlaan 69, het uitbreiden van
de woning d.m.v.aanbouw (10-032016);
van Baerlestraat 41, het realiseren van een dakopbouw op de bestaande garage (10-03-2016);
Zoutmanstraat 37, het kappen
van een berk (10-03-2016).

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.

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Amelandstraat 9 tm 19, Texellaan 61 tm 85, Schoklandplantsoen 50 tm 58, Vlielandstraat 1
tm 7 en 10 tm 22, het bouwen van
35 woningen (Westergouwe) (1003-2016);
Rottumerplaat 5, het bouwen van
een woning en steiger (kavel 15
Westergouwe) (15-03-2016);
St. Barbarahof, het kappen van
een boom (14-03-2016);
tegenover Gershwinstraat 20,
het kappen van een boom (16-032016);
Burgemeester van Reenensingel 101, het vestigen van een
lunchroom in kantoorgebouw (1003-2016);
Gerbrandyweg 12, het kappen
van 4 cipressen (11-03-2016);
Lage Gouwe 64 A, het aanbrengen van gevelreclame (15-032016).

Omgevingsvergunning
Uitgebreid
Achter de Kerk 1, het vervangen
van mozaiëkglas door Erasmusglas (17-03-2016).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
beroepschrift indienen (zie Toelichting). Om het besluit in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.

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.
Bolonda, L.N. / Geboren 10-101965 / Tuinstraat 45 a / Datum vertrek: 18-02-2016

Vervolg op
gemeentepagina 3
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Snelleman, V. / Geboren 19-071977 / Burgemeester Martenssingel 131 / Datum vertrek: 23-022016
Wouters, T. / Geboren 22-081961 / Bernadottelaan 97 / Datum
vertrek: 23-02-2016
Krielen, J.I. / Geboren 04-09-1976
/ Hugo de Vrieslaan 36 / Datum
vertrek: 23-02-2016
Aarkoub, A. / Geboren 18-091980 / Bosweg 65 e / Datum vertrek: 25-02-2016
Yarmamat, A. / Geboren 27-091977 / Merlijnstraat 72 / Datum vertrek: 24-02-2016
Carbajal Torres, C.E. de L. / Geboren 22-02-1992 / F.W. Reitzstraat 7 / Datum vertrek: 29-022016.
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).

Vastgesteld bestemmingsplan Schielands
Hoge Zeedijk
De gemeenteraad heeft op 9
maart 2016 het bestemmingsplan
“Correctieve herziening Schielands
Hoge Zeedijk” vastgesteld. Dit bestemmingsplan repareert het bestemmingsplan “Schielands Hoge
Zeedijk” op een aantal onderdelen. De raad geeft daarmee gevolg
aan de uitspraken van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State van 29 juli 2015 en van
23 december 2015.
Het bestemmingsplan ligt, inclusief

Gemeente Gouda

de daarbij behorende stukken, van
24 maart t/m 5 mei 2016 voor eenieder op de volgende wijzen ter inzage:
- digitaal via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
roo/bestemmingsplannen?planidn
=NL.IMRO.0513.1607BPcorsh
zeedijk-DF01 (de digitale versie is
beslissend);
- op papier tijdens openingsuren
van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Het plan heeft het volgende kenmerk: NL.IMRO.0513.1607BPcorsh
zeedijk-DF01.
Tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan “Correctieve herziening Schielands Hoge
Zeedijk kan door belanghebbenden vanaf 25 maart t/m 6 mei 2016
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Het instellen van beroep heeft geen
schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk
een verzoek om een voorlopige
voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
hetzelfde adres.
Het vaststellingsbesluit treedt
een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op
dat moment nog niet beslist over
een verzoek tot een voorlopige
voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan
nadat op het verzoek om voorlo-

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-

pige voorziening is beslist.

Woonwagenstandplaats
te huur
De woonwagenstandplaats op de
Walmolenerf 62 is per 1 juni 2016
te huur. Het betreft een standplaats
van 168 m2. De huur bedraagt
€ 248,19 per maand. U dient zelf te
zorgen voor een woonwagen.
Als u deze standplaats wilt huren
dan kunt u dit laten weten door
voor maandag 4 april 2016 een
brief te sturen aan de gemeente Gouda, afdeling RBA, postbus
1086, 2800 BB Gouda, o.v.v. “belangstelling
woonwagenstandplaats”, of een email naar woonwagenstandplaats@gouda.nl. De
toewijzing van de standplaats vindt
plaats volgens de Beleidsregels
toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. (0182) 58 82
88 of (0182) 58 84 95.

Wet milieubeheer
Meldingen op grond van artikel
8.40 van de Wet milieubeheer
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.

• Gebr. Lafeber Transport, Schielands Hoge Zeedijk 23, 2802 RB
Gouda (oprichten).
• Kraanbedrijf Nederhoff BV, Burgemeester Reenensingel 121,
2803 PA Gouda (veranderen).
• Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening, Industriestraat 1b,
2802 AC Gouda (veranderen).
• ZVS Milieutechniek BV, De Andel
1, 2804 VW 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 MiddenHolland, www.odmh.nl.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris
drs. B. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Verleende exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:

Döner Point Gouda, locatie Wijdstraat 16 voor het uitoefenen van
een inrichting (verzonden 14 maart
2016).

Activiteitenbesluit milieubeheer

U kunt de verleende vergunning

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

inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Adressen en openingstijden stemlokalen
De burgemeester maakt bekend
dat u voor het raadgevend referendum van woensdag 6 april 2016,
over een wet die strekt tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tusssen de EU en Oekraïne,
uw stem kunt uitbrengen in een van
de volgende stembureaus:
101* Agnietenkapel,
Nieuwe Markt 100
102 Gymzaal Herpstraat,
Herpstraat 3
104* Zorgcentrum Gouwestein,
Van Bergen IJzendoornpark 7
201* Jan Ligthartcentrum,
Snoystraat 4
204* RK Basisschool De
Goudakker, Reigerstraat 37
206* Gymzaal Korte Akkeren,
Gerard Leeustraat 4
207 Basisschool De Kas,
2e E.J. Potgieterstraat 2
301* Zorgcentrum Ronssehof,
Ronsseweg 410
302 Gymzaal Columbuslaan,
Columbuslaan 6
303* Groenhovenbad,
Tobbepad 4
304 Gymzaal Coniferensingel,
Coniferensingel 28
305* Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1
306* Groene Hart Ziekenhuis,
Bleulandweg 10
403* Dienstencentrum Prinsenhof,
Anna van Meertenstraat 10

405* Basisschool Het Vlot
(Schateiland), Oosthoef 3-5
406* Basisschool De Cirkel,
Rijnlust 42
407* Gereformeerde kerk
vrijgemaakt, Lekkenburg 148
408 GZV Watergras, Aakwerf 42
501 Gebouw De Bühne,
Tristanstraat 18
503* Zorgcentrum Savelberg,
Savelberghof 200
504 Weth. H. Luidensschool,
Heemraadslag 1
505* Pauluskerk (ingang “De Brug”),
Willem de Zwijgersingel 3
603* De Zuidrandflat,
de la Reylaan 100
604* Zorgcentrum De Hanepraij,
Fluwelensingel 110
605* BSC Nelson Mandela,
Bernadottelaan 79
607 Buurthuis De Kade,
Jan Luykenstraat 25
608 Gymzaal A.G. de Vrijestraat,
A.G. de Vrijestraat 1 a
701* Het Olympiadehuis,
Olympiadeplein 2
702* OBS ’t Palet,
ingang Middenmolenlaan
703* De Oostpoort,
Aderpolderweg 21
704* RK Basisschool ’t Carillon,
Geerpolderweg 34
705* Zorgcentrum Irishof,
ingang Middenmolenlaan
Stembureaus aangegeven met een
* zijn toegankelijk zijn voor mindervaliden. Het stembureau in het
Huis van de Stad is open van 6.30
tot 21.00 uur. Overige stembureaus
zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

