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Gemeente Gouda

Nieuws
7 februari 2018

Doe ook mee met NLdoet!

Aan de slag met collega’s?
Helemaal leuk! Met de hele afdeling aan de slag tijdens NLdoet. Dat is twee vliegen in één
klap. Een gezellig uitje met je
collega’s én je doet met elkaar
iets goeds voor de lokale samenleving.

Wil je ook een geschikte maatschappelijke klus voor je bedrijf? Neem dan contact op met
Annet Perdijk van Stichting
Present Gouda via tel. 0644256510 of info@stichtingpresent-gouda.nl
Meer weten?
Stichting Present Gouda is samen met het VrijwilligersInfor-

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 maandag 12 februari tussen 17.00 en 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.
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Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomst in de
agenda staan:
9 februari - burgemeester
Schoenmaker: startschot lossen sponsorloop AV Gouda.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op www.gouda.nl/
college.

Bekendmakingen

Op woensdag 14 februari 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)
58 91 97 of griffie@gouda.nl.

Voorbereidende raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur

Startersleningen zijn leningen tegen gunstige voorwaarden zodat
starters hun eerste huis kunnen
kopen. De voorwaarden voor een
lening zijn onder andere:
• aanvragers moeten tussen de
18 en 34 jaar zijn
• het maximum leenbedrag is
€ 25.000
• de koopwoning mag maximaal
€ 189.800 kosten
• de aanvrager moet een sociale huurwoning in Gouda achterlaten

Veranderende woningmarkt
De woningmarkt is flink veranderd
sinds de gemeente in 2013 begon met de starterslening. Toen
was er weinig doorstroming. Veel
mensen konden geen ander huis
kopen, omdat zij hun eigen woning niet verkocht kregen. Nu is
er weer beweging op de woningmarkt. Dat is ook de reden dat de

gemeente de leningen nu ook gebruikt om meer sociale huurwoningen beschikbaar te maken. Zo
krijgen starters hulp op de koopwoningmarkt en komen gelijktijdig meer sociale huurwoningen
beschikbaar. Op deze manier
kunnen zoveel mogelijk mensen
direct en indirect profiteren van
de startersleningen.

Afvalscheiding al fors
omhoog in 2017

‘GAAF’ exposeert in
Huis van de Stad

De communicatie over Afval scheiden Loont is vorig
jaar gestart en heeft gelĳk al resulaten opgeleverd. De
inzamelingscĳfers over heel 2017 laten zien dat Gouwenaars
al veel meer afval zĳn gaan scheiden. In vergelĳking met
2016 laten de inzamelresultaten voor 2017 mooie cĳfers
zien: Papier: + 3%, Textiel: + 7%, Glas: + 8%, GFT groente
en tuinafval: +13%.

De Goudse Authentieke Amateur Fotografen (GAAF) exposeert
tot en met 28 februari in het Huis van de Stad. GAAF bestaat
uit vier amateurfotografen die fotografie allemaal op hun eigen
wĳze beleven. Daarom is ook gekozen voor de combinatie van
deze vier fotografen.

De grootste stijger is plastic afval (+ metaal & drankenkartons)
met bijna een verdubbeling: +
98%. Grof restafval steeg met
+ 6% en restafval daalde met
-14%. De totale hoeveelheid ingezameld afval (dus restafval +
gescheiden afval samen) daalde met 600.000 kilo van 24,6
naar 24 miljoen kilo. De komende maanden houden wij u op
de hoogte van de inzamelresulaten in 2018.

Het viertal bestaat uit Wim
Scholten, Ko de Knegt, René de
Kruyf en Rob Scholten. Zij zijn
allemaal lid of lid geweest van
de Goudse Fotoclub (GFC).
Expositieruimte
Kom het werk van GAAF gratis

Tel. 14 0182

Debat: Integratie
De raad wordt gevraagd de kaders
van het Goudse integratiebeleid zoals deze zijn verwoord in de nota
‘samen Gouda, een Goudse visie op
integratie’ vast te stellen.
Debat: Winkelvisie
De concept winkelvisie ‘Gezellig
en gemakkelijk winkelen en boodschappen doen in Gouda 20172025’ wordt de raad ter bespreking
voorgelegd en gevraagd de daarin gemaakte beleidskeuzes vast te
stellen.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeen-

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Verkenning: Integratie
• Verkenning: Winkelvisie
• Verkenning: Toekomstvisie
• Verkenning en debat:
Statuten Iterson
• Verkenning en debat:
zienswijze RDOG

De volledige voorwaarden en het
aanvraagformulier zijn te vinden
op www.gouda.nl/starterslening.

Gemeente Gouda

Gemeente Gouda,
Postbus
1086, 2800 BB Gouda
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De gemeenteraad
maakt bekend

matiePunt (VIP) intermediair
voor NLdoet. Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Mary
Geerts van het VIP via tel. 0643385330 of vip@gouda.nl

Woensdagavond 7 februari
worden onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

U bent welkom in het Huis van
de Stad. Kijk voor uitgebreide info 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.

Foto: Ru Klein

Wat kun je doen?
Verven, timmeren, tuinieren, gezelschapsactiviteiten. Er is voor
elk wat wils! Kijk op de website
www.nldoet.nl voor alle klussen
in Gouda en de regio.

Vanavond in de
gemeenteraad

De Goudse startersleningen zĳn succesvol: de afgelopen jaren
hebben bĳna 100 huishoudens hierdoor hun eerste koopwoning
kunnen kopen. De gemeenteraad heeft nu extra geld beschikbaar gesteld zodat er weer nieuwe aanvragen mogelĳk zĳn. Om
te zorgen dat er ook meer sociale huurwoningen vrĳkomen zĳn
de voorwaarden aangescherpt.

Foto: Ocscar van der Wijk

Wil je een dag(deel) de handen uit de mouwen steken voor een stichting, vereniging, of zorginstelling? Doe dan op 9 en 10 maart mee met NLdoet, de grootste vrĳwilligersactie van Nederland. Je
maakt dan kennis met vrĳwilligerswerk en helpt een organisatie een klus te klaren. En reken maar
dat het nog gezellig is ook!

Startersleningen voor
koopwoningen weer
beschikbaar

gemeente@gouda.nl

komst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Presentatie:
evaluatie Prostitutiebeleid
Op 25 september 2000 heeft de
raad het vigerende prostitutiebeleid
vastgesteld. Destijds is besloten het
prostitutiebeleid na verloop van tijd
te evalueren. Deze evaluatie is in de
tweede helft van 2017 uitgevoerd en
wordt in deze raadsvergadering gepresenteerd. Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport worden nieuwe beleidsregels

www.gouda.nl

www.gouda.nl/twitter

opgesteld welke in de loop van 2018
aan de Raad zullen worden voorgelegd.
Debat: Toekomstvisie
De gemeenteraad wordt voorgesteld de uitgangspunten voor de
start van een traject om te komen
tot een toekomstvisie vast te stellen.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Sluiting
Op 21 februari is er een besluitvormende raadsvergadering.

Vervolg op gemeentepagina 2

bekijken in de expositieruimte
op de begane grond. Dit kan tijdens de openingstijden van het
Huis van de Stad.
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/expositie.

www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
7 februari 2018

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Hoge Gouwe, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Oosterwerf, aanwijzing gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 8 februari 2018 tot
en met 21 maart 2018. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na de officiële bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Achter de Kerk en Willem Vroesenplein
Brug afgesloten t/m 13 februari.
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april.
Hoge Gouwe
Afgesloten op 12 februari van 9.00
t/m 15.00 uur.
Kattensingel
Werkzaamheden t/m 31 mei. Op
de volgende momenten is de Kattensingel afgesloten:
- 13 april van 19.00 uur t/m 16 april
6.00 uur.
- 20 april van 19.00 uur t/m 23 april
6.00 uur.
- Van 16 april 6.00 uur t/m 20 april
19.00 uur geldt er eenrichtingsverkeer.
Raam
- Op 12 februari van 7.00 tot 16.00
uur is de maximale snelheid 30
km/h.
- Langs de Raam geldt op 13 februari 9.00 t/m 14 februari 15.00
uur een maximale snelheid van
30 km/h.
- Afgesloten van 23 april t/m 29
maart 2019 in één richting.
Messenmakerssteegje
Afgesloten op 14 februari 9.00 t/m
16 februari 15.00 uur.
Korte Noodgodstraat
Afgesloten t/m 16 februari.
Korte Akkeren
Rotterdamseweg en Schielands
Hoge Zeedĳk
Afgesloten tot 7 februari 15.00 uur.
Walvisstraat
- Afgesloten t/m 25 mei.
- Afgesloten t.h.v. de Gerard
Leeustraat t/m 14 juni.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Westergouwe-l blok A,B,G en H
bwnr 1 t/m 121 en 67 t/m 78, het
bouwen van kadewoningen Westergouwe-I (25-01-2018);
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F.W. Reitzstraat 63, het kappen
van een boom (25-01-2018);
Gravin Beatrixstraat 16, het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde (28-01-2018);
Kamgras 10, het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (28-012018);
Karnemelksloot 165 en 167, het
afwijken van bestemming bedrijf
naar wonen (24-01-2018);
Kleiweg 97, het aanbrengen van
gevelreclame, gemeentelijk monument (24-01-2018);
Lange Tiendeweg 54, het verbouwen van 2 woningen naar 1 woning, gemeentelijk monument (1601-2018);
Livingstonelaan 28, het legaliseren van de zonnepanelen op de
berging (26-01-2018);
Pĳnboomweg 17 t/m 23, het vervangen van het gevelmetselwerk
(19-01-2018);
Punterwerf 2, het kappen van een
Pinus boom (29-01-2018);
Snoystraat 37a, het realiseren
van meerdere appartementen op
de huidige bedrijfslocatie (19-012018);
Wilhelmina van Pruisenlaan 417,
het kappen van 2 bomen (22-012018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Marconistraat en Voltaweg, het
kappen van 48 bomen (26-012018);
Ranonkelplantsoen tegenover
nr. 14, het kappen van 3 bomen
(29-01-2018);
Burgemeester
Martenssingel
72, het kappen van bomen (29-012018);
Eerste Moordrechtse Tiendeweg 26, het verplaatsen van een
woonwagen (wijziging op eerder verleende vergunning) (22-012018);
Gravin Jacobastraat 34, het kappen van een boom (24-01-2018);
Hulkestein 14, het kappen van
een boom (30-01-2018);
Rietzoom 87 en 107, het kappen
van 3 bomen (24-01-2018);
van Beverninghlaan 6, het kappen van een boom (24-01-2018);
Waterlustlaan voor 41, het kappen van een boom (29-01-2018);
Groen van Prinsterersingel 30,
het plaatsen van een dakopbouw
(29-01-2018);
Karnemelksloot 75, het renoveren van de voorgevel (29-01-2018);
Nieuwehaven 314, het wijzigen
van de voorgevel i.c.m. het verhogen van het aansluitend zadeldak
(26-01-2018);
Wĳdstraat 1, het aanpassen van
de brandcompartimenten in het
pand (19-01-2018);
Zeugstraat 28, het realiseren van
een koffiebranderij met bijbehorende winkel en horeca (18-01-2018).
Verlenging beslistermĳn
Bosweg tegenover 1, het kappen
van een boom (30-01-2018);
Loevestein ter hoogte van nr.
32, het kappen van een boom (3001-2018);
Weerestein ter hoogte van nr.
66, het kappen van een boom (3001-2018);
Jaagpad 13, het wijzigen van de

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 in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw
mening kenbaar maken over het voorgenomen bouwplan en deze mondeling

bestemming in wonen (24-012018);
Karnemelksloot 22, het vergroten van de bestaande dakkapellen
(31-01-2018).

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 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.
Manoylova, K. / Geboren: 27-051997 / Stoofkade 77 / Datum vertrek: 29-11-2017;
Książek, K.P. / Geboren: 25-021997 / Stoofkade 93 / Datum vertrek: 29-11-2017;
Szulc, J.J. / Geboren: 22-05-1996
/ Stoofkade 81 / Datum vertrek:
10-01-2018;
Bujnowski, D.K. / Geboren: 0507-1995 / Stoofkade 55 / Datum
vertrek: 10-01-2018;
Știrbu D. / Geboren: 07-06-1995 /
Stoofkade 19 / Datum vertrek: 1001-2018;
van Leeuwaarden, M.C. / Geboren: 20-01-1987 / Vlamingstraat
15 / Datum vertrek: 10-01-2018;
Andour, I. / Geboren: 11-05-1990
/ IJssellaan 2 A / Datum vertrek:
10-01-2018;
Omar, S. / Geboren: 19-08-1996
/ Dijkgraafslag 57 / Datum vertrek:
11-01-2018;
Franków, W.B. / Geboren: 12-051995 / Stoofkade 47 / Datum vertrek: 15-01-2018;
Vogelaar, G. / Geboren: 23-061969 / Hanzeweg 5 / Datum vertrek: 16-01-2018;
Évora, A. / Geboren: 21-02-1985
/ Paradijs 15 / Datum vertrek: 1501-2018;
Hajjiya, J. / Geboren: 30-05-1970
/ De Schopschijf 1 / Datum vertrek: 16-01-2018;
Okolus, P.E. / Geboren: 06-051982 / Graaf van Bloisstraat 97 /
Datum vertrek: 16-01-2018;
Chowaniec, P. / Geboren: 27-011986 / Stoofkade 57 / Datum vertrek: 16-01-2018;
Broks, A. / Geboren: 19-08-1966
/ Ronsseweg 51 / Datum vertrek:
16-01-2018.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Omgevingsvergunning
fiets- en vlonderbrug
N207b
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van artikel 2.12

lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning verleend
voor het realiseren van een fietsen vlonderbrug naast de N207 ter
hoogte van Westergouwe. Deze
brug over de Ringvaart zal de bestaande fietsroute op het Zuidplasviaduct vervangen.
De omgevingsvergunning ligt van 8
februari tot en met 22 maart 2018
op de volgende wijzen ter inzage:
– op papier tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda;
– digitaal via de website www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen.
De vergunning is tevens bekendgemaakt op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.0513.0606OVFietsbrugDF01.
Tegen het besluit kan vanaf 9 februari tot en met 22 maart 2018
door belanghebbenden beroep
worden ingesteld bij de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH
Den Haag. De mogelijkheid om
beroep in te stellen staat open:
• voor degene die een zienswijze over het ontwerp van de vergunning kenbaar heeft gemaakt;
• voor degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij niet tijdig zienswijzen over
het ontwerp bij het college naar
voren hebben gebracht.
Voor de behandeling van zowel
een beroepschrift als een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het besluit 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 op het verzoek om
voorlopige voorziening is beslist.

Verordening Startersleningen Gouda 2018
De gemeenteraad van Gouda
heeft op 31 januari 2018 de verordening Startersleningen Gouda 2018 vastgesteld. De verordening is op 6 februari 2018
bekendgemaakt in het Goudse Gemeenteblad en toegankelijk via www.officielebekendmakingen.nl of www.overheid.nl.
Met deze verordening heeft de
gemeente Gouda weer budget
beschikbaar gesteld voor startersleningen en de voorwaarden
aangepast vanwege de veranderde woningmarkt.

Coffeeshopbeleid
Gouda
In de Beleidsnotitie Coffeeshops
Gouda is vastgelegd welke uitgangspunten gehanteerd moeten worden bij het verlenen van
een exploitatievergunning en
van een gedoogverklaring voor
de exploitatie van een coffeeshop en verkoop van softdrugs.
In die notitie is onder meer vastgelegd dat er maximaal vijf cof-

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 om-

feeshops worden gedoogd. In
2015 is de exploitatie van een
coffeeshop beëindigd. Vanaf dat
moment tot nu zijn er feitelijk
vier coffeeshops in Gouda gelegen. Uit rapportage van de politie is gebleken dat de vermindering van het aantal coffeeshops
niet heeft geleid tot een toename van de meldingen over handel in softdrugs op straat in de
afgelopen jaren. Diverse partijen hebben interesse getoond in
het starten van een nieuwe (vijfde) coffeeshop. De burgemeester acht het echter wenselijk dat
de gemeenteraad zich eerst uitspreekt over de kaders van het
coffeeshopbeleid alvorens er
een exploitatievergunning en gedoogverklaring voor een vijfde
coffeeshop afgegeven worden.
Hij heeft voor nu besloten om
tot nader order geen vergunning
ex artikel 2:15 APV en geen gedoogverklaring te verlenen voor
een vijfde coffeeshop.

Beleidsregels gebruik
waterpijpen Gouda
Het roken van waterpijpen (ook
bekend als shisha, hookah, narggilleh) wordt steeds populairder
in Nederland. Ook in Gouda zijn
de laatste tijd horecabedrijven
gestart, die het roken van waterpijpen aanbieden. Het roken
van een waterpijp is niet zonder
gevaren. In diverse shisha lounges is er brand uitgebroken. Zo
is een brand uitgebroken op de
Koemarkt in Purmerend en zijn er
ook branden bekend in Zoetermeer, Zaandam, Amsterdam en
begin deze maand nog in Rotterdam. Naast brandgevaar zijn er
andere aspecten die een rol spelen bij het roken van waterpijpen,
zoals overlast voor de omgeving
en gezondheidsrisico’s voor omwonenden en de rokers van de
waterpijpen zelf. Om deze reden
heeft de burgemeester beleidsregels vastgesteld. Doel van het
vaststellen is het regulieren van
shisha lounges waarbij wordt bepaald welke toetsingscriteria gehanteerd kunnen worden bij het
beoordelen van aanvragen van
horecabedrijven met gebruik van
waterpijpen.

Kennisgeving ontvangst
aanvraag omgevingsvergunning Goudkade
16 in Gouda
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 24 januari 2018 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning
ontvangen. Dit betreft het aanvragen
van een verandering voor het frequenter inzetten van een mobiele puinbreker ter plaatse van de
Goudkade 16 in Gouda. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2018021524. De aanvraag
betreft:
• milieu neutraal wijzigen
Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is
beoordeeld neemt de ODMH na-

mens de gemeente Gouda een
besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na
ontvangst van de aanvraag. De
termijn kan worden opgeschort
als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan
eventueel ook één keer worden
verlengd met zes weken.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de ODMH,
via info@odmh.nl of tel. 088-54
50 000.

Kennisgeving melding
Besluit lozen buiten inrichtingen Prunuslaan
47 in Gouda
De Omgevingsdienst MiddenHolland (ODMH) maakt namens
de gemeente Gouda bekend dat
een melding voor het Besluit lozen buiten inrichtingen is ontvangen voor het lozen in de bodem of
de riolering ten behoeve van het
plaatsen van een laadpaal op de
locatie Prunuslaan 47 in Gouda.
Voor het lozen van grondwater,
hemelwater of afvalwater anders
dan vanuit een inrichting, is een
vergunning niet altijd nodig. In die
gevallen kan worden volstaan met
een melding van de activiteiten.
Tegen deze melding kunt u geen
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter
inzage.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met het Team
Vergunningen milieu van de
ODMH, via info@odmh.nl of tel.
088-54 50 471.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Ter inzagelegging
kandidatenlijsten
Het proces-verbaal van de zitting
van het hoofdstembureau waarin
beslist is over:
• geldigheid van de kandidatenlijsten;
• handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;
• handhaving van de geplaatste
aanduiding;
• het nummeren van de kandidatenlijsten.
wordt op 9 februari vanaf 17.00
uur gepubliceerd op www.gouda.
nl/verkiezingen en ligt voor een ieder ter inzage op 12 februari vanaf
9.00 uur in het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1.

Vervolg op
gemeentepagina 3

schrĳving 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.

3

Bekendmakingen
7 februari 2018

Publicatie voorlopige
evenementenkalender
2018
Organisatoren van evenementen hebben tot 1 november 2017
bij de gemeente Gouda een voorkeurdatum voor een te houden
evenement in 2018 kunnen indienen. Op basis van deze verzoeken
is de voorlopige evenementenkalender 2018 tot stand gekomen.
Belanghebbenden worden nu in
de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de voorlopige evenementenkalender kenbaar te maken

Gemeente Gouda

binnen twee weken na publicatiedatum. Na deze twee weken zal
de definitieve evenementenkalender voor 2018 vastgesteld worden
door de burgemeester. De voorlopige evenementenkalender is ook
terug te vinden op www.gouda.
nl. Voor informatie over de evenementenkalender kunt u contact opnemen met team Bijzondere Wetten via tel. 14 0182.

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Datum evenement

Naam evenement

Locatie

5 april t/m 30 augustus

Kaasmarkt

Markt

26 april

Hart van Oranje 2018

Markt

27 april

Koningsdag op de Markt

Markt

10 en 11 mei

Goudse Keramiekdagen

Markt

31 mei t/m 3 juni

Dinner in the Sky

Markt

8 t/m 11 juni

Gouda Beach Experience

Markt

14 september

Singelloop

Markt / binnenstad / singels

25 t/m 30 september

Kermis

Markt, Achter de Waag, Agnietenstraat

30 en 31 augustus

Slotfeest kaasmarkt/Sensation Kaas

Markt

14 december

Gouda bij Kaarslicht

Markt

19 december t/m 13 januari 2019

Goudse IJsbaan

Markt

15 en 16 juni

Stadsbraderie

Gehele centrum

18 t/m 24 juni

Gehele centrum

20 oktober

Culturele week Roze Jaar
en Roze zaterdag
Zotte Zaterdag

17 november

Sinterklaasintocht

Gehele centrum

27 april

Oranjeboulevard

Raam / Bogen

27 april

Koningsdag vrijmarkt

Goverwelle

15 t/m 18 mei

Goudse Jeugdavondvierdaagse

Parkeerterrein Klein Amerika en wandelroutes door gehele stad

26 en 27 mei

Goudse Hofstedendagen

Bloemendaalseweg / Ridder van Catsweg

24 juni t/m 26 augustus

Houtmansplantsoenconcerten

Houtmansplantsoen

26 mei

Riverdale festival

GoudAsfalt

30 augustus t/m 2 september

Culifeest Gouda

GoudAsfalt

Gehele centrum

