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Kinderen en jongeren

Wat doen bij huiselijk geweld? weer naar hun sportclub
Nu iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven,
kan dat spanningen geven. Mensen treffen elkaar niet meer op
verjaardagsfeestjes, school of sportclub, waardoor huiselijk
geweld vaker verborgen blijft. In deze uitzonderlijke tijd is het
daarom extra van belang dat mensen iets doen.

Een kleine stap kan al een
groot verschil maken. Zowel
voor mensen die zelf te maken
hebben met huiselijk geweld
als voor mensen in hun omgeving.
Ben je jonger dan 18 en gaat
het thuis niet goed?
Omdat je wordt uitgescholden,
geslagen of omdat er niemand

naar je omkijkt? Of omdat je ouders veel ruzie maken? Praat er
over! Je mag altijd bellen met
Veilig Thuis, 24 uur per dag, ook
in het weekend: 0800-2000 (gratis) of met www.kindertelefoon.
nl via tel. 0800-0432 (gratis).
Bent u ouder dan 18 en gaat
het thuis niet goed?
Is er veel ruzie thuis? Of wordt

Ervaringscoach biedt
steun bij schulden
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Steun tijdens coronacrisis
In verband met de coronacrisis

Bekendmakingen

is het op dit moment niet mogelijk om een afspraak te maken
bij u thuis. Ook kunt u nu niet
samenkomen met mensen die
hetzelfde meemaken (in de vorm
van een krachtgroep). U kunt wel
bellen met de ervaringscoaches.
Zodra het volgens de maatregelen weer mogelijk is, starten de
krachtgroepen en afspraken met
ervaringscoaches weer.

De gemeenteraad houdt in verband
met het coronavirus de komende
tijd geen openbare besluitvormende raadsvergaderingen. De komende periode zullen echter wel
voorbereidende raadsbijeenkomst
worden gehouden. Deze raadsbijeenkomsten zijn geheel digitaal en
zijn dus niet bij te wonen in het Huis
van de Stad. De bijeenkomsten zijn
wel online te volgen via een live-uitzending.

Verkennende raadsbijeenkomst 13 mei
20.00 uur: Opening
Verkenning: Toelichting
gramma RDOG HM 2024

pro-

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden (RDOG HM) heeft de gemeenteraad aangeboden om een
toelichting te geven op het programma RDOG2024. Het is een
verkennende bijeenkomst waarbij

Vermoed u huiselijk geweld
bij buren, een klasgenoot of
familie?
Maakt u zich zorgen om iemand
in uw omgeving? Kijk op www.
ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.
nl wat u kunt doen. Deel uw
zorgen, ook als u twijfelt, want
geweld stopt niet vanzelf. U
kunt ook mailen naar info@
veiligthuishm.nl of een melding
doen op www.veiligthuishollandsmidden.nl/ik-zoek-hulp
Bel bij direct gevaar altijd 112.

Een sportactiviteit organiseren?
De maatregel van het kabinet
geldt uitsluitend voor bestaande sportclubs/verenigingen en
niet voor particulieren. Sport-

Interesse?
Bel Maartje Weeda, projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid op telefoonnummer (0182) 51 90 60. Of stuur
een e-mail naar mweeda@kernkracht.nl. Kijk voor meer informatie op www.kernkracht.nl

Om verantwoord te beginnen,
heeft
de
gemeente
met
SPORT•GOUDA en de sportclubs afspraken gemaakt. Want
sporten kan alleen onder strikte
voorwaarden.

clubs/verenigingen die sportactiviteiten willen organiseren
kunnen een aanvraag doen bij
SPORT•GOUDA. Op de website
van SPORT•GOUDA volgt zo
snel mogelijk nadere informatie
over de manier waarop dat gedaan moet worden. De gemeente beoordeelt of de activiteiten
aan de regels voldoen. Ook moeten de sportinstructeurs goed op
de hoogte zijn van de regels. De
groep mag niet te groot zijn, de

Indien men zich voor 13 mei 2020,
12.00 uur meldt bij de griffie (via
griffie@gouda.nl) kan men virtueel
inspreken op het onderwerp en
daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Verkenning: Stadspeiling 2019
De Stadspeiling is de jaarlijkse vragenlijst over de leefbaarheid van
Gouda. In oktober/november 2019
is de Stadspeiling uitgezet onder
een steekproef van de inwoners in
Gouda. De vragenlijst is ingevuld
door 1.713 inwoners (30% respons). Vanavond zal een nadere
technische toelichting gegeven
worden over de onderzoeksmethode en de uitkomsten van deze
Stadspeiling.
22.30 uur: Sluiting
Meer informatie over deze bijeen-

Alleen samen
Samen met sportverenigingen en
ouders kunnen we sport en bewegen mogelijk maken voor onze
kinderen. Dit doen we door met
elkaar de verantwoordelijkheid
te nemen de coronamaatregelen
goed na te leven.

Fit blijven is belangrijk, ook tijdens de coronacrisis. Nu alle
sportclubs en -verenigingen zijn gesloten, deelt SPORT•
GOUDA een aantal oefeningen voor verschillende spiergroepen om op die manier toch fit te blijven.
Armspieren
• Ga voor de trap staan en zet
uw handen op een van de treden.
• Zak langzaam door uw armen
en kom weer omhoog. Houd
uw rug recht.
• Herhaal dit 20 keer.

Conditie
• Ga rechtop staan met uw armen omhoog.
• Trek één knie omhoog en ga
met rechte armen naar deze
knie. Ga terug naar de beginhouding en wissel van been.
• Herhaal dit 20 keer.
Kijk voor meer beweegtips van SPORT•GOUDA op de site www.facebook.com/SPORT.GOUDA of op
het YouTube-kanaal Samen blijven we in beweging.

Tel. 14 0182

de raad nader wordt geïnformeerd
en vragen kan stellen. Dhr. Christmas zal de toelichting verzorgen,
hij is sinds maart 2020 directeur
bedrijfsvoering en programma’s
bij het RDOG HM en was daarvoor
directeur zorg bij TwijnstraGudde.

Ook sporten, maar geen lid?
Vanuit SPORT•GOUDA wordt ook
vorm en inhoud gegeven aan activiteiten voor kinderen die geen lid
zijn van een sportvereniging. Ook
hierover volgt zo spoedig mogelijk
meer informatie op de website van
SPORT•GOUDA. Bekijk de website via www.sportpuntgouda.nl.

Blijf thuis ook in beweging!
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De gemeenteraad
maakt bekend

Het kabinet heeft besloten dat er sinds 29 april weer sportactiviteiten van sportclubs/verenigingen onder begeleiding van een
instructeur in de buitenlucht mogen plaatsvinden. Dit geldt voor
kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18
jaar. En dat is goed nieuws, want bewegen is tenslotte gezond!

Steun van een ervaringscoach
is gratis. Ervaringscoaches zijn
vrijwilligers die opgeleid zijn
door Stichting KernKracht.

Zit u zelf in de schulden of heeft u weinig geld te besteden?
Zoekt u iemand die begrijpt hoe dat is en wat het met u doet? Of
mist u contact met mensen die hetzelfde meemaken? Zoek dan
steun bij een ervaringscoach via Stichting KernKracht.
Bij KernKracht kunt u wekelijks
bellen met een ervaringscoach.
Een ervaringscoach is iemand
die weet hoe het is om weinig
geld te hebben of in de schulden
te zitten. U kunt handige tips
uitwisselen of bespreken waar u
tegenaan loopt in uw leven met
schulden of weinig geld.

u misschien zelf mishandeld?
Blijf er niet alleen mee rondlopen. Praat met iemand die u
vertrouwt, die kan adviseren en
kan helpen. Dit kan een familielid zijn, buren, vrienden maar
ook bijvoorbeeld de huisarts of
de wijkagent. U kunt ook altijd
bellen met Veilig Thuis, 24 uur
per dag. Ook in het weekend,
vrijblijvend en anoniem: tel.
0800-2000 (gratis).

namen van de deelnemers bekend, ouders mogen niet langs de
lijn staan kijken, etc.

gemeente@gouda.nl

komst, de agenda en een link naar
de live-uitzending vindt u op www.
gouda.nl/ris. Mocht u zelf iets met
de gemeenteraad willen delen dan
kan dit op de gebruikelijke wijze
via griffie@gouda.nl.

www.gouda.nl

@gemeentegouda

met het coronavirus hiervoor een
afspraak via tel. 14 0182. Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Tweede E.J. Potgieterstraat,
aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 7 mei 2020 tot en met 17 juni
2020. Let op: maak in verband

Binnenstad
Turfmarkt
Afgesloten van 6 t/m 15 mei i.v.m.
werkzaamheden.
Agnietenstraat, Blekerssingel en
de Schouwburglaan
Beperkte hinder van 6 t/m 18 mei
tussen 9.00 en 15.00 uur i.v.m.
werkzaamheden.
Stationsplein
Afgesloten t/m 13 mei 16.00 uur
i.v.m. werkzaamheden.
Peperstraat
Afgesloten van 2 t/m 5 juni en van 8
t/m 12 juni dagelijks tussen 7.00 en
16.00 uur i.v.m. werkzaamheden.
Bloemendaal
Dreef
Afgesloten op 6, 7 en 8 mei tussen
22.00 uur en 6.00 uur i.v.m. werkzaamheden.
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Korte Akkeren
Oranjeplein
Afgesloten van 11 mei 7.00 uur t/m
2 oktober 18.00 i.v.m. werkzaamheden.
Kort Haarlem
Jan Verzwollestraat
Afgesloten van 12 mei 7.00 uur t/m
14 mei 16.00 uur i.v.m. werkzaamheden.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Gansstraat 32, het plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak
van de woning (20-04-2020);
Jaagpad 20b, het plaatsen van
drie dakkapellen en plaatsen van
een vaste trap (21-04-2020);
Stadhouderslaan 2, het plaatsen
van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (20-04-2020).
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praktijk (23-04-2020).

Kennisgeving besluit
maatwerkvoorschriften
Papa John’s,
Van Hogendorpplein 21
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
Gemeente Gouda bekend dat
een besluit is genomen om Papa
John’s vrijstelling te verlenen met
betrekking tot het lozen van afvalwater zonder vetafscheider op het
perceel Van Hogendorpplein 21
in Gouda. De procedure heeft het
kenmerk 2020026213. Het besluit
is verzonden op 7 april 2020.

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

Bezwaar
Als u vragen heeft over dit besluit,
dan kunt u bellen voor meer informatie. U kunt bellen met (088)
54 50 000. In het algemeen blijkt
dat met een telefoontje veel kan
worden verduidelijkt. Bezwaar maken is dan misschien niet nodig.
Belanghebbenden kunnen natuur-

Verleende vergunning
van Limburg Stirumstraat 1 en
3, het starten van een tandartsen-

Vervolg op
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lijk ook meteen een bezwaarschrift
indienen. Als u een bezwaarschrift
wilt indienen, doe dat dan binnen
de wettelijke termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag
na verzending van het besluit.
Het adres voor het indienen van
bezwaar is het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Gouda (Postbus 1086,
2800 BB Gouda).
Zet in uw bezwaarschrift ten minste:
- Uw naam en adres;

Gemeente Gouda
- De datum van uw bezwaarschrift;.
- Het nummer van het besluit. U
kunt ook een kopie van het besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens
bent met dit besluit;
- Uw handtekening.
Het verzoek is om een kopie van
het besluit bij te voegen en uw telefoonnummer en e-mailadres te
vermelden.
U kunt het bezwaarschrift ook per

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

e-mail indienen als het bezwaarschrift is voorzien van uw (ingescande) handtekening. Bij uw mail
doet u het bezwaarschrift als bijlage. De bijlage moet de hierboven
genoemde gegevens bevatten.
U kunt uw e-mail richten aan: gemeente@gouda.nl. Het indienen
van een bezwaarschrift schort de
werking van het besluit niet op.
Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen
zo zwaar wegen dat u de beslissing

op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid
om een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH
Den Haag). U kunt ook digitaal een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de
website http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht voor meer informatie
over het digitaal indienen van een

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

verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een
verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden.

Ook Gouda
blijft zoveel
mogelijk thuis

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de ODMH,
via info@odmh.nl of tel. (088)
54 50 000.

#houvol

Burgemeester,
mr. drs. P. Verhoeve
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

gouda.nl/coronavirus

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.
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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.
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